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RESUMO 

 
 
Palavras-chave: 1. Varejo Multicanal. 2. Grau de Integração. 3.Estratégia de Crescimento.  4. 
Composto Varejista. 5. Vantagem Competitiva. 6.Comércio Eletrônico. 7. Comércio Varejista. 8. 
Brasil. 
 
 
Quando se comemora uma década da Internet comercial no Brasil, é consenso entre os 
estudiosos que ela não apenas chegou para ficar, mas principalmente, levou muitos negócios a 
adotarem novos canais, setores a repensarem seus enfoques e indicou novas formas de atender 
a seus clientes, além de ter provocado mudanças na gestão, operações e formulação de suas 
estratégias.  
 
Neste contexto delineia-se o principal objetivo deste estudo que é investigar o fenômeno da 
integração no varejo multicanal em empresas brasileiras do setor varejista direcionadas à 
comercialização de livros. Entende-se por varejo multicanal a disponibilização por parte das 
empresas de mais de um canal para que seus clientes possam realizar suas compras, com a 
predominância de lojas físicas e sites comerciais em ambiente Web.  
 
O estudo tem por objetivos específicos entender os propósitos das empresas estudadas na 
adoção do varejo multicanal em relação à estratégia de expansão, como as vantagens 
competitivas já existentes foram alavancadas com a integração da loja virtual, qual o grau de 
integração das atividades nos ambientes físico e virtual em relação à gestão, operações e 
mensuração e no que se refere às variáveis do composto varejista, procurando levantar como 
estão situadas nos diferentes estágios de integração. 
 
Para tanto o referencial teórico procurou adicionar ao conceito de Varejo Multicanal, os 
elementos dos conceitos consagrados de Estratégia de Crescimento, Unidade Estratégica de 
Negócios (UENs) e Sinergia. A pesquisa de caráter exploratório foi conduzida em três redes de 
livrarias com forte presença nacional. Os resultados encontrados mostram que as empresas 
estudadas conseguiram expandir seus negócios e alavancar suas vantagens competitivas, 
integrando de forma distinta a gestão, operações e mensuração, bem como as variáveis de seu 
composto varejista, situando-as em diferentes estágios de integração de seus canais físico e 
virtual. 
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ABSTRACT 

 
 
Key Words: 1. Multichannel retail. 2. Degree of integration. 3. Retail strategy.  4. Retail mix. 5. 
Competitive Advantage. 6. Electronic commerce. 7. Retail Market. 8. Brazil. 
 
 
Upon a decade of business Internet in Brazil is celebrated, specialists are unanimous to state that 
it did not only come for good but it has chiefly led many businesses to adopt new channels, 
industries to rethink their focuses, having introduced them to new ways of assisting their 
customers, besides having prompted changes in management, operations, and development of 
their strategies.  
 
Such a context serves as basis to outline this study’s main purpose, which is to investigate the 
integration phenomenon in the multichannel retail trade of Brazilian companies focused on the 
bookstore business. Multichannel retail means the companies’ know-how of making available to 
their customers more than one channel for them to shop, with physical stores and business sites 
in Web environment being prominent.  
 
This research's particular purpose is to understand the studied companies’ goals when adopting 
the multichannel retail technique if compared to the expansion strategy, how the already existing 
competitive advantages were leveraged with the integration of virtual stores, which is the degree 
of activities integration in both physical and virtual environments as regards management, 
operations, and measurement, as well as concerning variables of “The Six P’s of the Retail Mix” 
endeavoring to ascertain how they are found in the different stages of integration. 
 
For such purpose, the theoretical reference tried to add to the Multichannel Retail concept the 
elements of the already established concepts of Growth Strategy, Strategic Business Unit 
(SBUs), and Synergy. This qualitative research was carried out with three bookstore chains with 
strong nationwide presence. The results found show that the surveyed companies managed to 
expand their businesses and leverage their competitive advantages, integrating distinctively the 
management, operations, and measurement, as well as the variables of their retail-trade 
compound, placing them in different stages of integration of both their physical and virtual 
channels. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1) APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Quando se comemora uma década da Internet comercial no Brasil, nos 

deparamos com um fato incontestável: ela já faz parte do cotidiano das 

empresas e consumidores, seja para obtenção de informações, realização 

de transações e/ou aprimoramento do relacionamento com os clientes.  

É consenso entre os estudiosos que a Internet não apenas chegou para 

ficar, mas principalmente, colocou muitos negócios em novos canais, levou 

muitos setores a repensarem seus atuais enfoques e formas de atender a 

seus usuários finais, além de ter provocado mudanças na gestão, operações 

e formulação de estratégias. Portanto, a adoção da Internet pelas empresas 

trouxe enorme gama de oportunidades e novas formas de integração na 

cadeia de valor. As atividades varejistas (B2C) gradualmente foram 

adotando a Internet como novo canal de vendas para os consumidores. 

O final da década de 90 foi caracterizado pela a polarização entre varejo 

físico (brick-and-mortar) e varejo virtual (click). Com a febre das empresas 

fomentadas por investidores de capital de risco, os varejistas convencionais 

se viram ameaçados por novos concorrentes que atuavam somente na 

Internet. Em 2000, a “bolha” estourou, poucos varejistas virtuais 

sobreviveram, mas o varejo tradicional não abandonou a operação na 

Internet. Ao contrário, as vendas do canal virtual têm se consolidado e já 

representa parcela significativa nas vendas de empresas varejistas. 

Como acontece ao surgir um novo conceito, na literatura acadêmica 

encontramos inúmeras denominações para o fenômeno de o varejo 

tradicional (brick-and-mortar) também atuar no ambiente virtual (click): 

varejo multicanal, modelos híbridos, modelo duplo, multivarejo, estratégias 
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click-and-mortar ou brick-and-click. Independente da sua designação, este 

conceito é definido como a oportunidade dada ao consumidor de obter o 

mesmo produto de um mesmo varejista por meio de múltiplos canais de 

compra.  

A adoção de estratégia de varejo multicanal amplia a complexidade das 

decisões de marketing. Além da gestão dos dois modelos de negócio, a 

empresa varejista deve considerar que seus clientes estarão transitando 

pelas lojas física e virtual, durante o processo de decisão de compra, na 

busca por alternativas, pesquisa de preços e produtos, efetivação da 

transação e pós-venda. Na percepção dos consumidores, independente do 

tipo de ambiente visitado, presencial ou à distância, a transação ocorre com 

uma única empresa.  

Apesar dos novos desafios inerentes à introdução de mais um canal de 

vendas, os varejistas têm encontrado na operação virtual uma forma de 

expansão de sua área de abrangência, utilizando-a em suas estratégias de 

crescimento. Tendo em vista a importância desta questão, este estudo se 

propõe a descrever como empresas pesquisadas adotaram uma estratégia 

de expansão ao acrescentarem o varejo virtual às suas atividades varejistas 

tradicionais.  

Já em 2001, Michael Porter reconhecia que a Internet deveria ser usada 

como forma de integrar as atividades da cadeia de valor combinando o 

tradicional e o virtual, com o objetivo de reconfigurar vantagem competitiva, 

criando assim, um posicionamento estratégico diferenciado. Atualmente, a 

questão passou a ser: com sua consolidação como as empresas varejistas 

devem incorporar a Internet em seus negócios tradicionais. Adicionalmente, 

de que forma elas devem aproveitá-la para alavancar as estratégias 

varejistas e diferenciais competitivos existentes. Ao analisar as vantagens 

competitivas e sinergias já existentes nas empresas estudadas, este 
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trabalho pretende também investigar como elas foram alavancadas com a 

integração da loja virtual. 

Também em 2001, Christensen trouxe o Dilema da Inovação, que o varejista 

pode se deparar ao implantar uma loja na Internet. Isto porque, ela pode 

significar uma inovação disruptiva pelo fato de introduzir uma nova lógica de 

negócio, que é ao mesmo tempo diferente e conflitante em relação ao 

modelo estabelecido. Este seria o caso para que a empresa optasse por 

mantê-los fisicamente separados a fim de proteger o novo modelo da 

interferência do negócio estabelecido. Para Markides e Charitou (2003) a 

questão dos varejistas multicanal não é separar ou integrar, mas sim quais 

atividades na cadeia de valor de suas empresas devem estar separadas e 

quais atividades devem ser mantidas integradas. 

Parece haver um certo consenso que algum grau de integração entre os 

dois modelos de negócios precisa existir. O questionamento sobre o grau de 

integração que deve existir, entre as atividades varejistas realizadas pela 

loja física e pelo canal virtual, é outro tema que vem ocupando os 

estudiosos do varejo multicanal. Dessa forma, segundo Gulati e Garino 

(2000), a questão-chave a ser respondida pelos varejistas multicanal seria 

qual o grau de integração que faz sentido para a suas empresas.  

Outra dimensão que vem sendo estudada é como o fenômeno da integração 

evolui ao longo do tempo de estratégias separadas para estratégias 

integradas. Gulati e Garino (2000) propõem “o espectro clicks-and-mortar” 

que contempla os aspectos relativos à marca, gestão, operação e 

propriedade. Markides e Charitou (2003) sugerem a gestão por um “Modelo 

Duplo” com quatro estratégias que passam da integração para a separação 

e vice-versa. Moore (2000) mostra cinco fases que as empresas podem 

percorrer até chegar no modelo de integração total que acredita ser o mais 

adotado. Ao analisar o fenômeno da integração no varejo multicanal, 
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pretende-se identificar como as empresas pesquisadas estão situadas nos 

diferentes estágios de integração no Varejo Multicanal 

Por se tratar de empresas varejistas seria natural que os estudos referentes 

ao varejo multicanal levassem em conta as variáveis do consagrado “Modelo 

dos 6Ps”, proposto por Mason, Mayer Wilkinson (1993) e também adotado 

por Parente (2000): produto, preço, promoção, ponto, apresentação e 

pessoa. Entretanto, os artigos pesquisados apenas listam o deve ser 

considerado nas decisões, mas não investigam a integração destas seis 

variáveis nos dois ambientes e como estes elementos, se trabalhados de 

forma conjunta, mostram a integração de canais. Por isso um dos desafios 

do presente trabalho é investigar de que forma as empresas estudadas 

estão integrando - ou deixando separadas - as variáveis do composto 

varejista nos dois ambientes.  

O estudo pretende contribuir para a geração do conhecimento sobre a 

integração dos ambientes físico e virtual em uma estratégia de varejo 

multicanal. No contexto acadêmico brasileiro, no banco de teses e 

dissertações da Capes não foram encontrados estudos que investigassem o 

conceito de varejo multicanal. Nos anais do congresso ENANPAD, constam 

apenas dois artigos apresentados pelos estudiosos estrangeiros COELHO e 

COELHO (2002) e COELHO, COELHO e EASINGWOOD (2002) cujo foco é 

a distribuição de produtos via múltiplos canais no setor bancário inglês. 

Dessa forma, espera-se que este estudo também desperte o interesse de 

outros pesquisadores sobre o varejo multicanal e seus níveis de integração. 

Este estudo tem o propósito de auxiliar as empresas varejistas que queiram 

adotar um canal virtual, na identificação e escolha das variáveis passíveis 

de integração, bem como quais características devem ser consideradas na 

tomada de decisão, para que não seja apenas mais um canal, mas sim uma 

forma de alavancar o diferencial competitivo já existente. 
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1.2) RELEVÂNCIA DO MULTICANAL PARA O SETOR VAREJISTA 

A importância da questão do multicanal no mercado americano pode ser 

constatada pelo surgimento recente de seminários específicos sobre o tema: 

eTail 2005 “Mastering the Multi-channel Experience”, eTail 2006 “Creating 

An Immediate Impact On Your Multi-Channel Performance” organizados pela 

empresa Worldwide Business Research (WBR) e Internet Retailer 

Conference & Exhibition “Unleashing the retailing power of the Web” 

promovido pela revista Internet Retailer-Strategies for Multi-channel 

Retailing. Além disso, tem presença garantida nas sessões da maior 

convenção do segmento de varejo, o National Retail Federation (NRF) que 

em sua 95ª edição, contou com a palestra “The State of Online – or 

Multichannel – Retailing” pesquisa apresentada pela consultoria Forrester 

Reseach. Alguns temas já discutidos nestes eventos foram: segmentação e 

personalização no varejo multicanal, venda cross-channel, shopping centers 

virtuais, análise, design e monitoramento de websites, meios de pagamento 

etc. 

A revista Internet Retailer-Strategies for Multi-channel Retailing publica, 

anualmente, o ranking das 400 maiores empresas americanas que atuam 

com mais de um canal de venda de produtos. Dentre as 100 maiores do 

ranking de 2005, figuram 40 redes varejistas, 28 empresas de venda por 

catálogo e/ou call center, 24 comerciantes que atuam somente na Web e 8 

fabricantes de bens de consumo. Dentre as 10 maiores em volume de 

vendas estão marcas conhecidas no varejo tradicional como Sears Roebuck, 

Office Depot, Staples e HPDirect (BROHAN, 2005) 

Dados da pesquisa da empresa de consultoria e-bit com apoio da Câmara 

Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara e-net) revelam que o comércio 

eletrônico brasileiro fechou o ano de 2005 com faturamento de R$ 2,5 

bilhões, cerca de 43% a mais que o faturamento de 2004. Isso significa que 

o Brasil já atingiu o primeiro bilhão de dólares em compras pela Internet. O 

tíquete médio durante o ano foi calculado em R$ 272. Considerando o 
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grande percentual de crescimento que o comércio brasileiro vem 

registrando, a estimativa para o ano de 2006 é que faturamento cresça 56% 

e atinja R$ 3,9 bilhões. O número de clientes eletrônicos cresce 20% ao 

ano, mas ainda é relativamente pequeno, pois de um público potencial de 18 

milhões de pessoas, apenas 4,8 milhões fazem compras pelo computador. 

(WEB SHOPPERS, 2006) 

O consumidor brasileiro é atraído ao mundo eletrônico pelas grandes 

marcas do comércio. Estima-se que existam 2.500 mil lojas virtuais 

brasileiras, sendo que 25 empresas controlam 86% do varejo eletrônico. Na 

lista das empresas que mais faturam nas vendas online estão nomes 

conhecidos por seus negócios fora da rede. Contrariando as previsões de 

que o comércio virtual enfraqueceria as vendas tradicionais, foram as 

empresas reais que se apoderaram do universo eletrônico.  

Neste sentido, inúmeras empresas do setor varejista de diferentes 

categorias de produtos, como Lojas Americanas, Pão de Açúcar e Ponto 

Frio, adotaram o varejo virtual como forma para expansão de seus negócios 

e para melhor atender seus clientes. A importância do comércio eletrônico 

no setor varejista brasileiro pode ser ilustrada pela já tradicional 

megaliquidação LiquidaWeb coordenada pela Câmara-e.net. Neste evento 

as lojas ofereceram em seus sites produtos com descontos de até 50%, 

parcelamento em até 12 vezes sem juros e frete grátis para algumas ofertas. 

A maioria das empresas participantes é composta por importantes redes 

varejistas do comércio tradicional: Americanas.com, Extra, Livraria Cultura, 

Livraria Saraiva, Magazine Luiza, Marisa, Shoptime, Siciliano e TokStok. 

(Câmara-e.net, 2005) 

1.3) OBJETIVOS DO TRABALHO 

Estimulado pela consolidação do e-Commerce como um importante modelo 

de negócios para os varejistas tradicionais, pretende-se investigar de que 
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maneira as empresas pesquisadas adotaram uma estratégia de expansão ao 

acrescentarem o varejo virtual às suas atividades varejistas tradicionais. 

Entretanto, não basta apenas introduzir o canal de vendas online. É preciso 

aproveitá-lo em benefício do modelo de lojas já consolidado. Dessa forma, 

será pesquisado como as vantagens competitivas e sinergias existentes nas 

empresas estudadas foram alavancadas com a integração da loja virtual.  

Por se tratar de uma forma habitual de pensar as decisões estratégicas no 

cotidiano varejista e nos estudo do varejo tradicional, este estudo propõe a 

identificação do grau de integração da loja física e da virtual adotada pelas 

empresas utilizando-se as variáveis do composto varejista - Modelo dos 6 

Ps.  

Entretanto, por envolver novas tecnologias, novas formas de encarar a 

definição do composto varejista e novos comportamentos dos consumidores, 

as empresas estão agindo de diferentes formas. Algumas apresentam forte 

integração na estratégia, gestão e operações, enquanto que outras, optam 

por diferentes níveis de integração, ou até mesmo a separação de 

elementos da estratégia varejista. Assim, cabe pesquisar como as empresas 

pesquisadas estão situadas nos diferentes estágios de integração no Varejo 

Multicanal. 

1.3.1) Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é investigar o fenômeno da integração no 

varejo multicanal no Brasil.  

1.3.2) Objetivos específicos 

 Descrever como empresas pesquisadas adotaram uma estratégia de 

expansão ao acrescentarem o varejo virtual às suas atividades 

varejistas tradicionais. 
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 Investigar como as vantagens competitivas e sinergias já existentes 

na empresa foram alavancadas com a integração da loja virtual.  

 Identificar o grau de integração adotada pelas empresas nas 

variáveis do composto varejista - Modelo dos 6 Ps.  

 Explorar como as empresas pesquisadas estão situadas nos 

diferentes estágios de integração no Varejo Multicanal. 

1.4) ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho consta de seis capítulos. No primeiro capítulo são 

apresentados o tema e a justificativa de sua escolha, bem como os objetivos 

gerais e específicos do estudo. O segundo capítulo agrupa o referencial 

teórico. No terceiro capítulo são apresentadas a metodologia utilizada, a 

seleção dos casos e as técnicas de coleta de dados. No quarto os casos são 

descritos e analisados, sendo comparados no capítulo seguinte. O sexto 

capítulo apresenta as conclusões do estudo, limitações encontradas e 

sugestões para estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Plano do capítulo 

O seguinte capítulo está estruturado em seis partes. Primeiramente, são 

apresentados o conceito de Varejo Multicanal, os fatores e motivações para 

sua adoção e medidas de desempenho adotadas para acompanhar o 

desempenho dos canais.  Em uma segunda etapa, são apresentadas as 

necessidades de crescimento por parte das empresas, com destaque às 

estratégias de crescimento intensivo, integrativo, por diversificação e com a 

ocorrência de inovação estratégica. Na terceira parte é apresentado o 

conceito de sinergia, identificando os tipos, os efeitos e o seu 

compartilhamento. A quarta parte mostra a origem e definição do conceito 

de Unidade Estratégica de Negócios (UENs), destacando o planejamento da 

estratégia e sua gestão. Na penúltima parte são apresentadas as 

implicações do varejo multicanal no composto varejista detalhando suas 

variáveis: preço, produto, promoção, people, ponto e apresentação. Por 

último, são apresentados três modelos para os estágios de integração de 

ambientes físico e virtual: os 5 modelos organizacionais para e-Business de 

Moore, as 4 estratégias de modelos duplos de Markides e Charitou e o 

espectro clicks-and-mortar de Gulati e Garino. 
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2.1) E-COMMERCE E VAREJO MULTICANAL  

Com a consolidação da Internet, assistimos a um outro movimento: a 

adoção da Internet também por empresas de varejo tradicionais. No artigo 

sobre o surgimento de cybermediários, Sarkar, Butler e Steinfield (1997) 

concluíram que um dos resultados da “onipresente infra-estrutura de 

informação” seria o reforço de uma estrutura de intermediação já existente, 

ao invés de sua eliminação como se especulou a princípio (PETERSON; 

BALASUBRAMANIAN, BRONNENBERG, 2002). As empresas percebiam a 

Web como uma ameaça aos seus canais físicos, entretanto, mais 

recentemente perceberam que podem ser obtidas sinergias entre os canais 

eletrônico e físico (SIMONS, STEINFIELD, BOUWMAN, 2002). 

Turban, Lee, King e Chung (1999) apresentam o papel do intermediário em 

uma transação na Internet. Os autores analisam as funções dos 

intermediários no comércio eletrônico (p. 188). 

O que é familiar no mercado físico está se estendendo para o mercado 

virtual: os sites de busca e os shoppings online são as contrapartidas dos 

catálogos telefônicos, páginas amarelas e guia de compras. As autoridades 

certificadoras desempenham funções similares às dos cartórios, 

seguradoras etc. Na Internet as funções de compensação e de pagamentos 

são realizadas pelos serviços de banco eletrônico e cartões de crédito digital 

desempenham.  

Mercado eletrônico gera necessidades de capacitação em atividades 

específicas: a ruptura da cadeia de valor no mercado físico cria entidades 

separadas ou combinadas em diferentes tipos de serviços. Por exemplo, os 

varejistas passam a ter outras funções além da distribuição, visto que junto 

com informações que fornecem sobre seus produtos, transmitem também a 

reputação de sua própria marca. Assim, seus compradores podem pesquisar 

e comparar preços e produtos mais facilmente.  
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Os autores concluem que, como no ambiente físico, o intermediário continua 

sendo necessário para evitar a visita dos consumidores a cada um dos 

inúmeros fabricantes de determinado produto. 

Segundo Peterson, Balasubramanian e Bronnenberg (1997), as implicações 

da Internet no marketing não podem ser consideradas isoladamente ou 

limitadas ao comércio online. Todas as atividades de marketing relacionadas 

à Internet acontecem em um mesmo contexto das que são realizadas nos 

canais convencionais, e nele devem ser consideradas. Por outro lado, 

Zettelmeyer (2000) afirma que a estratégia da empresa na Internet também 

pode ser afetada pelas decisões tomadas em outros canais, como lojas e 

catálogo. 

Charitou e Markedis (2003) consideram a introdução da Internet na 

distribuição online como uma inovação estratégica que rompeu com a 

maneira de fazer negócios, pois ela é, ao mesmo tempo, diferente e 

conflitante em relação ao modelo tradicional. Segundo os autores existem 5 

maneiras diferentes de responder a este tipo de inovação estratégica: 1) 

focar e investir no modelo de negócio tradicional, 2) ignorar a inovação, 3) 

contra-atacar, 4) adotar a inovação operando ambos os modelos 

simultaneamente ou 5) incorporar a inovação completamente. No caso do 

varejo multicanal, as empresas que adotaram a Internet como forma de 

comercialização de produtos e serviços, optaram pela quarta resposta 

(operação simultânea de ambos os modelos). As empresas nesta situação 

devem então decidir de que forma gerenciar os dois modelos (tradicional e 

inovador) que são diferentes e conflitantes entre si. Os autores afirmam que 

a maioria das empresas opta por gerenciar o novo modelo como uma 

unidade de negócios separada do já existente, adotando nomes diferentes e 

contratando novos executivos. O restante das empresas escolhe competir 

no novo negócio usando as divisões e estrutura organizacional existentes.  
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A entrada dos varejistas neste novo modelo de negócio baseada em Internet 

ocorreu de várias formas: pela comercialização via site independente, em 

alianças com varejistas puramente virtuais e/ou com a participação em 

agregadores de lojas, os chamados shopping centers virtuais (STONE, 

HOBBS, KHALEELI, 2002). Para Nicholson, Clarke e Blakemore (2002) os 

varejistas click-and-mortar1 começaram a luta contra os que atuavam 

somente na Internet, adotando inovadoras estratégias de marketing 

multicanal a fim de atingir os consumidores tanto por meios físicos como 

eletrônicos em múltiplas rotas de compra. Segundo estes autores, citando 

palestra de Rosembloon realizada em 20012 no International Conference on 

Research in the Distributive Trades, “parece que a Amazon não se 

transformará mais no Wal-Mart da Internet – o Wal-Mart é que será o Wal-

Mart da Internet” (p. 132).  

2.1.1) Definição de Varejo Multicanal 

De acordo com Rosenbloom (1999), é comum existir uma confusão de 

termos quando do aparecimento de novas tecnologias. Na literatura 

acadêmica encontramos inúmeras denominações para o fenômeno do varejo 

tradicional (brick-and-mortar) também atuar no ambiente virtual (click) tais 

como: varejo multicanal, empresas híbridas, modelos duplos, multivarejo, 

estratégias click-and-mortar ou brick-and-click. (NICHOLSON, CLARKE e 

BLAKEMORE, 2002; TIERNAN, 2001; MARKEDIS e CHARITOU, 2004; 

SOUZA e SERRENTINO, 2002; GULATI e GARINO, 2000) 

Partindo da classificação de Berman e Evans (1998) de varejo “com loja” e 

“sem loja”, este último ocorre quando o varejista usa compostos estratégicos 

                                                           
1 click-and-mortar – jogo de palavras com brick-and-mortar em português “tijolo-e-cimento”. 
Designação para empresas que já tinham seus negócios estabelecidos no mercado físico 
(cimento) e a eles adicionaram as operações do mercado virtual via Web (click). 
2 ROSENBLOOM, H. (2001) “E-commerce and distribution channel structure and strategy in the 
twenty-first century’, in 11th International Conference on Research in the Distributive Trades, 
Tilburg, NL, June 2001. 
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que não estão baseados na loja tradicional, para atingir os consumidores e 

completar as transações. Portanto, o varejo multicanal seria a junção do 

non-store retailing com a loja tradicional. Neste modelo o varejista define 

seus compostos estratégicos considerando tanto a loja física como os 

canais sem loja, para que seus consumidores tenham várias opções de 

formatos para realizar suas compras. 

Varejo Multicanal é definido por Nicholson, Clarke e Blakemore (2002) como 

a oportunidade dada ao consumidor de obter o mesmo produto de um 

mesmo varejista por meio de múltiplos canais de compra (p. 132). Embora 

alguns autores, como Stone, Hobbs, Khaleeli (2002), identifiquem até dez 

tipos de canais, a maior parte dos varejistas utilizam loja física, Website 

comercial na Internet e catálogo impresso. Tiernan (2001) denomina esta 

estratégia de brick-click-print, salientando que embora algumas empresas 

híbridas possam operar 2 ou 3 canais, a loja online é indispensável (p. 02). 

Easingwood e Coelho (2003) classificam como empresas adotantes de 

varejo multicanal as que, independente do percentual, obtêm parte de suas 

vendas de dois canais distintos, enquanto que aquelas com 100% de suas 

vendas proveniente de apenas um canal, adota o modelo de canal único.  

Verifica-se que no Brasil o varejo multicanal limita-se à loja física e ao site 

comercial na Internet, pois os altos índices de inflação das décadas 

passadas, fizeram com que o formato de catálogo não se consolidasse 

devido à rápida alteração de preços que o deixava desatualizado logo que 

era distribuído. Talvez este fato ajude a explicar, em parte, a resistência do 

consumidor brasileiro nas compras à distância. Também agravou o quadro a 

falta de infra-estrutura logística disponível para que o varejista entregasse 

os pedidos, bem como, meios de pagamento pouco desenvolvidos que 

dificultavam o processamento e a confirmação do pedido antes da entrega 

do produto. Dessa forma, para o presente estudo desenvolvido junto a 

empresas do setor de varejo no Brasil foram analisados somente os 
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aspectos relativos ao varejo multicanal composto de lojas físicas e loja 

virtual no ambiente de Internet. 

A literatura clássica de canais afirma que para acontecer “a tarefa de levar 

algo de valor do local de concepção, de extração ou de produção, para o 

local de consumo” (STERN et al., 1996, p.8), é necessário que seus 

membros desempenhem uma ou mais das seguintes funções genéricas: 

lidar com estoques, venda, distribuição física, serviços de pós-venda, 

concessão de crédito aos clientes. O clássico modelo dos estágios de 

compra desenvolvido por Engel, Blackwell e MIniard3 citados por Parente 

(2000) identifica que o consumidor passa por 5 estágios: reconhecimento do 

problema, busca de informação, análise das alternativas, decisão de compra 

e avaliação pós-venda. Quando se considera o conceito de varejo 

multicanal, existem inúmeras combinações que os consumidores podem 

fazer entre as funções do canal e as etapas do processo de compra.  

2.1.2) Fatores e motivação para a adoção do Varejo Multicanal 

A abordagem mais recorrente encontrada nos trabalhos pesquisados explora 

exatamente os fatores que levaram os varejistas a implementarem uma 

estratégia de Multicanal, dentre as quais: redução do custo da transação, 

menor crescimento da demanda, estratégia competitiva e diferenciação, 

mudança no comportamento dos consumidores, aumento da eficiência na 

distribuição, concentração do fornecimento, convergência dos papéis dos 

canais e polarização (LAWSON, 2001; STONE, HOBBS, KHALEELI, 2002; 

SOUZA e SERRENTINO, 2002; EASINGWOOD e COELHO, 2003).  

Outra motivação apontada por WILLIANS et al. (1999) em pesquisa da 

Forrester Research é que varejistas tradicionais (loja e catálogo) acreditam 

que a combinação com um site comercial ajuda a recuperar o espaço ganho 

                                                           
3 ENGEL, James; BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul. Consumer Behavio, Hinsdale: 
Dryden Press, 1993, p. vii. 
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pelos Internet pure players4. A pesquisa realizada pela consultoria Boston 

Consulting Group (BCG) junto a consumidores de 6 países europeus, 

confirma a sinergia existente entre os canais online e offline. Conforme 

apresentado na figura 2.1, dos respondentes que usam a Internet como 

fonte de pesquisa, 85% compra no mundo físico os produtos e marcas 

identificadas nos respectivos sites e, 35% compra nas lojas do varejista cujo 

site foi pesquisado (BCG, 2001). 

Percentagem de internautas que compram offline 
  

 
31% 

 
54% 

Permanecem com o mesmo  
produto e marca  85% 

 
4% 

 
11% 

 
Escolhem produto e  
marca diferentes 

 
Permanecem com o 

mesmo varejista  35% 

 
Escolhem um varejista 

diferente 
 

 

Figura 2.1 – Como internautas se comportam comprando offline 
Fonte: BCG, 2001, pg. 16 
 

Para a consultoria BCG (2001) apenas alguns varejistas exploram 

completamente a habilidade em alavancar seus ativos da estrutura offline 

para suportar o canal online. Muitos cometem o erro de deixar os canais 

autônomos, por terem medo da canibalização, do conflito entre os canais e 

da concorrência de preço. 

Stone, Hobbs, Khaleeli (2002) apontam que existem pesquisas que mostram 

que muitos consumidores usam múltiplos canais durante o processo de 

compra buscando as seguintes funções: alguns canais são usados para 

pesquisar (1), enquanto outros são usados para efetuar a compra (2), ou 

obter serviços (3). Segundo os autores, se a empresa decide adotar uma 

estratégia de multicanal, deve-se considerar se todos os canais ofertarão a 

mesma gama de produtos e serviços, e se todos terão todas as áreas 

                                                           
4 Internet pure players – empresas que atuam exclusivamente via Internet sem nenhum ponto-
de-venda. 
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funcionais. Se necessário, um canal deve desempenhar estas três funções, 

independente se no varejo online ou na loja convencional. É essencial definir 

o papel dos vários canais e como eles interagem. Isto ajuda a identificar 

qual a preferência do segmento alvo e como se pode lhe facilitar o uso.  

Souza e Serrentino (2002) afirmam que um mesmo consumidor procura 

diferentes canais dependendo do tipo de produto que almeja comprar, do 

momento de aquisição do produto e da motivação que tem na ocasião. Eles 

classificam estas opções em 3 blocos: varejo-emoção (no qual a experiência 

de compra desempenha um papel fundamental), varejo-razão (em que o 

preço é o principal fator impulsionador da compra) e varejo-conveniência. 

Segundo os autores, devido ao progressivo avanço das operações de varejo 

multicanal, como resposta ao cenário em constante transformação, o varejo-

conveniência (feito fora das lojas) está deixando de ser excludente para se 

tornar complementar e integrado aos demais. Assim, a definição estratégica 

fundamental no posicionamento de uma empresa de varejo torna-se cada 

vez mais a opção entre razão e emoção. Dentro de cada uma dessas 

propostas é possível adotar diversas formas de posicionamento.  

2.1.3) Mensuração no Varejo Multicanal 

Para Nunes e Cespedes (2003) a adoção de uma estratégia de multicanal 

deve ser acompanhada de uma reavaliação na maneira como os resultados 

são mensurados. Segundo os autores para que as empresas utilizem a 

mensuração da performance cross-channel, elas precisam se reorganizar e 

repensar as métricas que são usadas para mensurar e avaliar sua 

performance. Muitas empresas podem se beneficiar com o desenvolvimento 

de métricas que acompanhe o custo total de servir aos clientes que 

transitam de um canal a outro. Os autores alertam para a possibilidade da 

inclusão de um canal na Internet aumentar o custo das mercadorias 

vendidas nos canais tradicionais, pois o consumidor pesquisa na loja, mas 

compra online. Isso será importante se for utilizado o método de 
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mensuração da performance focado na rentabilidade de cada canal 

isoladamente.  

Por outro lado segundo Kaplan e Norton (1997) o fato de algumas empresas 

possuírem diversos canais para relacionamento com os clientes abre a 

possibilidade de melhoria na performance do mix de canais. Tomando como 

exemplo, um banco varejista, os autores lembram que seus clientes podem 

operar pessoalmente com os caixas das agências, através de caixas 

eletrônicos, e por via eletrônica através de telefone ou computador, nos 

quais o custo de processamento de transações é muito diferente. Para se 

beneficiar da diferença de custo, os autores sugerem que os bancos 

incentivem a migração de clientes dos dispendiosos canais de 

processamento manual para canais eletrônicos de baixo custo. Em uma 

unidade de negócios, essa estratégia de redução de custos poderia ser 

acompanhada através do percentual de suas transações em seus vários 

canais. Kaplan e Norton (1997) concluem que, mesmo sem quaisquer 

melhorias dos processos correspondentes, a simples adoção de canais de 

processamento mais eficientes pode aumentar muito a produtividade e 

reduzir o custo das transações. 

Nunes e Cespedes (2003) salientam que o mais importante é encontrar 

maneiras para que os investimentos feitos em cada um dos canais tragam 

resultados para os outros. Por exemplo, uma empresa não usa o catálogo 

somente para vender seus produtos, mas também para chamar a atenção 

de novos clientes, para fazer propaganda dentro da casa dos consumidores 

e informar o endereço das lojas físicas. 

2.1.4) Medidas de desempenho do Balanced Scorecard   

Para facilitar a identificação das formas de mensuração existentes nas 

empresas pesquisadas que adotam a estratégia multicanal optou-se por 

utilizar as quatro perspectivas de desempenho do Balanced Scorecard: 
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financeira, do cliente, dos processos internos da empresa, e do aprendizado 

e crescimento. Seus criadores Kaplan e Norton (1997) apresentam a 

definição: 

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das 
empresas num conjunto abrangente de medidas de desempenho 
que serve de base para um sistema de medição e gestão 
estratégica. O Balanced Scorecard continua enfatizando a busca 
dos objetivos financeiros, mas também inclui os vetores de 
desempenho desses objetivos. (KAPLAN e NORTON, 1997, 02) 

Eles consideram o Balanced Scorecard mais do que um sistema de medidas 

táticas e operacionais, pois empresas inovadoras estão utilizando o 

scorecard como um sistema de gestão estratégica para administrar a 

estratégia no longo prazo. 

O foco quase que exclusivo das empresas no desempenho financeiro de 

suas unidades de negócios tem recebido crítica de muitos analistas. Kaplan 

e Norton (1997) alertam para o perigo de, na prática, esta ênfase excessiva 

na obtenção e manutenção de resultados financeiros de curto prazo pode 

levar as empresas a investirem demais em soluções rápidas e superficiais, 

em detrimento da criação de valor a longo prazo, particularmente nos ativos 

intangíveis e intelectuais em que se apóia o crescimento futuro (p. 22). 

Neste sentido os autores apresentam a diferença na mensuração por meio 

do Balanced Scorecard: 

As medidas representam o equilíbrio entre indicadores externos 
voltados para acionistas e clientes, e as medidas internas dos 
processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e 
crescimento. Há um equilíbrio entre as medidas de resultado – 
as conseqüências de esforços do passado – e as medidas que 
determinam o desempenho futuro. (KAPLAN e NORTON, 1997, 
09) 

Em síntese, os autores concluem que o Balanced Scorecard traduz visão e 

estratégia em objetivos e medidas através de um conjunto equilibrado de 
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perspectivas, com a inclusão de medidas dos resultados desejados e dos 

processos capazes de assegurar sua obtenção e respectivo resultado futuro. 

Com base em Kaplan e Norton (1997, p. 26-29), serão apresentadas a 

seguir as medidas relativas às quatro perspectivas analisadas pelo Balanced 

Scorecard. 

a) Perspectiva financeira 

O Balanced Scorecard conserva a perspectiva financeira, pois as medidas 

financeiras são valiosas para sintetizar as conseqüências econômicas 

imediatas de ações realizadas. As medidas financeiras de desempenho são 

importantes como indicativo se a estratégia de uma empresa, sua 

implementação e execução estão contribuindo para a melhoria de seus 

resultados financeiros. Segundo afirmam Kaplan e Norton (1997), os 

objetivos financeiros normalmente estão relacionados à lucratividade – 

medida, por exemplo, pela receita operacional, o retorno sobre o capital 

empregado ou, mais recentemente, o valor econômico agregado. Os 

objetivos financeiros alternativos podem ser rápido crescimento das vendas 

ou a geração de fluxo de caixa, e as Medidas Genéricas, retorno sobre o 

investimento e valor econômico agregado. 

b) Perspectiva do cliente 

Em relação ao cliente, o Balanced Scorecard permite que os executivos 

identifiquem os segmentos de clientes e mercados nos quais s unidade de 

negócios competirá, além das respectivas medidas do desempenho. 

Nesta perspectiva são incluídas várias medidas básicas ou genéricas do 

sucesso de uma estratégia bem formulada e bem implementada, dentre as 

quais: a satisfação do cliente, a retenção de clientes, a aquisição de novos 

clientes, a lucratividade dos clientes e a participação em contas (clientes) 

nos segmentos-alvo.  
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Mas a perspectiva do cliente também deve incluir medidas específicas das 

propostas de valor que a empresa oferecerá aos clientes desses segmentos. 

Os vetores dos resultados essenciais para os clientes são os fatores críticos 

para que os clientes mudem ou permaneçam fiéis aos seus fornecedores. 

Por exemplo, os clientes podem valorizar a rapidez da produção e a 

pontualidade das entregas. Ou o fluxo constante de produtos e serviços 

inovadores. Ou um fornecedor capaz de prever suas necessidades 

emergentes e desenvolver novos produtos e métodos para atendê-las. A 

perspectiva do cliente permite que os gerentes das unidades de negócios 

articulem as estratégias de clientes e os mercados que proporcionarão 

maiores lucros financeiros futuros. 

O grupo de medidas essenciais de resultados dos clientes, comum a todos 

os tipos de empresas inclui indicadores que são apresentados no quadro 2.1 

e suas relações de causa e efeito, ilustradas na figura 2.2. 

Participação de mercado Reflete a proporção de negócios num determinado mercado (em 
termos de clientes, valores gastos ou volume unitário vendido). 

Captação de clientes 
Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com que 
uma unidade de negócios atrai ou conquista novos clientes ou 

negócios. 

Retenção de clientes 
Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com 

que uma unidade de negócios retém ou mantém 
relacionamentos contínuos com seus clientes. 

Satisfação de clientes Mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com critérios 
específicos de desempenho dentro da proposta de valor. 

Lucratividade de clientes 
Mede o lucro de cliente ou segmentos, depois de deduzidas as 

despesas específicas necessárias para sustentar esses 
clientes. 

Quadro 2.1 – A perspectiva do cliente – Medidas Essenciais 
Fonte: KAPLAN e NORTON, 1997, p. 72 
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Figura 2.2 – Relações de causa e efeito - a perspectiva do cliente 
Fonte: KAPLAN e NORTON, 1997, p. 72 
 

Em relação à satisfação do cliente, Kaplan e Norton (1997) mostram 

medidas representativas usando parâmetros de tempo, qualidade e preço, 

podem ser utilizados pelas empresas para desenvolver Balanced Scorecard 

na perspectiva dos clientes. Os autores identificam os aspectos importantes 

a serem considerados em sua utilização (p. 90-96): 

Tempo – a capacidade de atender com rapidez e confiabilidade às 

solicitações dos clientes é quase sempre fundamental para a conquista e 

retenção de valiosos negócios junto aos clientes. Se uma entrega confiável 

é vital para os segmentos-alvo de clientes, uma medida de entrega dentro 

do prazo será um valioso vetor de desempenho para a satisfação e retenção 

dos clientes. A medida de pontualidade de entrega deve estar baseada na 

expectativa dos clientes. 

Qualidade – considerado um fator básico para os clientes que consideram 

natural que os fornecedores obedeçam às especificações de produtos e 

serviços. Apesar disso, para determinados setores de atividade, regiões ou 

segmentos de mercado, uma qualidade excelente ainda pode ser uma forma 

de se diferenciar dos concorrentes. Nesse caso, seria importante incluir na 

perspectiva dos clientes medidas de qualidade segundo a ótica dos clientes. 

Participação de 
Mercado 

Lucratividade de 
clientes 

Satisfação de 
clientes 

Retenção de 
clientes 

Captação de 
clientes 
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São exemplos de medidas de qualidade: incidência de defeitos em produtos 

fabricados, freqüência de chegadas com atraso e bagagens extraviadas 

pelas empresas aéreas, devoluções feitas pelos clientes, uso de garantias 

de serviço e solicitações de atendimento. 

Preço – apesar da ênfase no tempo, na capacidade de resposta e na 

qualidade, os clientes ainda se preocupam com o preço. Principalmente, se 

uma unidade de negócios estiver seguindo uma estratégia diferenciada ou 

de baixo custo. Nos segmentos de mercado em que o preço exerce uma 

forte influência na decisão de compra, as unidades de negócios podem 

acompanhar o preço líquido de venda (deduzidos os descontos e as 

bonificações) com base no preço dos concorrentes. Cabe também aos 

fornecedores o esforço na organização de seus processos de produção e de 

negócios para que seus custos sejam reduzidos. Deve-se buscar, 

entretanto, o equilíbrio dessa medida (cálculo da lucratividade de um cliente) 

calculando sua própria lucratividade no atendimento e cada um de seus 

clientes. A redução da própria margem de lucros para que a dos clientes 

aumente pode resultar em clientes satisfeitos e fiéis, mas desagradar a 

acionistas e banqueiros. 

c) Perspectiva dos processos internos 

Na perspectiva dos processos internos, são identificados os processos 

internos críticos nos quais a empresa deve alcançar sua excelência que 

permite que a unidade de negócios: 

 Ofereça as propostas de valor capazes de atrair e reter clientes em 

segmentos-alvo de mercado. 

 Satisfaça às expectativas que os acionistas têm de excelentes 

retornos financeiros. 
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Estas medidas estão voltadas para os processos internos que terão maior 

impacto na satisfação do cliente e na consecução dos objetivos financeiros 

da empresa. 

A perspectiva dos processos internos revela duas diferenças fundamentais 

entre a abordagem tradicional e a abordagem do Balanced Scorecard: 

 Abordagem tradicional - tenta monitorar e melhorar os processos 

existentes e podem ir além das medidas financeiras de desempenho, 

incorporando medidas baseadas no tempo e na qualidade. Porém, é 

mantido o foco na melhoria dos processos existentes. O foco 

continua em processos de entrega dos produtos e serviços atuais aos 

clientes atuais, tentando controlar e melhorar as operações 

existentes pouco relevantes para a criação de valores que se inicia 

com o recebimento do pedido de um cliente existente, relativo a um 

produto (ou serviço) existente, e termina com a sua entrega ao 

cliente. Entretanto, a empresa cria valor a partir da produção, entrega 

e assistência a esse produto e ao cliente por um custo inferior ao 

preço recebido. 

 Abordagem do Balanced Scorecard - costuma resultar na 

identificação de processos inteiramente novos nos quais uma 

empresa deve atingir a excelência para alcançar os objetivos 

financeiros dos clientes. O Balanced Scorecard incorpora processos 

de inovação à perspectiva de processos internos. 

Para exemplificar esta diferença, Kaplan e Norton (1997) cita o caso de uma 

empresa que percebe a necessidade de desenvolver um processo para 

prever as necessidades dos clientes, ou oferecer novos serviços aos quais 

os clientes atribuam grande valor. Os objetivos dos processos internos no 

Balanced Scorecard destacam os processos, que talvez não estejam sendo 

executados atualmente, mas se apresentam absolutamente críticos para o 

sucesso da estratégia da empresa. 
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Kaplan e Norton (1997) ressaltam que, atualmente, para a maioria das 

empresas medir de várias formas os processos de negócios multifuncionais 

e integrados, representa uma melhoria significativa em relação aos sistemas 

de medição de desempenho existentes (p. 98). 

d) Perspectiva do aprendizado e crescimento 

Esta perspectiva identifica a infra-estrutura que a empresa deve construir 

para gerar crescimento e melhoria no longo prazo, diferente das 

perspectivas do cliente e dos processos internos que analisam os fatores 

mais críticos para o sucesso atual e futuro. É improvável que as empresas 

sejam capazes de atingir suas metas de longo prazo para os clientes e 

processos internos utilizando as tecnologias e capacidades atuais. Além 

disso, a intensa competição global exige que as empresas melhorem 

continuamente sua capacidade de oferecer valor a clientes e acionistas. 

O aprendizado e o crescimento organizacionais provêm de três fontes 

principais: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. Os objetivos 

financeiros, do cliente e dos processos internos no Balanced Scorecard, 

normalmente revelam grandes lacunas entre as capacidades atuais das 

pessoas, sistemas e procedimentos, e o que será necessário para alcançar 

um desempenho inovador. Para resolver esta deficiência, as empresas 

devem investir na reciclagem de funcionários, no aperfeiçoamento da 

tecnologia da informação e dos sistemas, e no alinhamento dos 

procedimentos e rotinas organizacionais.  

Em relação aos funcionários, Kaplan e Norton (1997) explicam que o grupo 

com três indicadores – satisfação, produtividade e retenção – monitora 

resultados a partir dos investimentos feitos em funcionários, sistemas e 

alinhamento organizacional, mas ressaltam que: 

Os vetores desses resultados são, até o momento, um tanto 
genéricos e menos desenvolvidos do que os das outras três 
perspectivas do Balanced Scorecard. (...) A ausência de 
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indicadores concretos específicos aponta a importância do 
desenvolvimento de indicadores customizados sobre 
funcionários, sistemas e medidas organizacionais que tenham 
uma relação mais íntima com a estratégia da unidade de 
negócios (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 152). 

Perspectiva Medidas Genéricas 

Financeira Retorno sobre o investimento e valor econômico agregado 

Do cliente Satisfação, retenção, participação de mercado e participação de conta 

Interna Qualidade, tempo de resposta, custo e lançamentos de novos produtos 

Aprendizado e 
Crescimento 

Satisfação dos funcionários e disponibilidade dos sistemas de informação 

Quadro 2.2 - Medidas genéricas do Balanced Scorecard. 
Fonte: KAPLAN e NORTON, 1997, p. 44 
 

O quadro 2.2 resume as medidas genéricas das quatro perspectivas que 

aparecem na maioria dos scorecards das empresas. 

2.1.5) Medidas de desempenho de sites comerciais na Internet   

Em sua análise sobre o valor econômico do mercado virtual, Porter (2001) 

estabelece uma distinção entre os usos da Internet e as tecnologias da 

Internet (p. 64): 

 Usos da Internet - a operação de mercados digitais, venda de 

brinquedos ou negociação de títulos. 

 Tecnologias da Internet - ferramentas de customização de sites ou 

serviços de comunicação em tempo real, que podem ser desdobradas 

em vários usos.  

Para o autor são os usos da Internet que, em última análise, criam valor 

econômico.  

Em relação às medidas de desempenho da operação comercial na Internet, 

Brohan (2005) afirma que a métrica mais significativa é o aumento do 

tamanho dos pedidos e valor do tíquete médio. Segundo o autor, ela 
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demonstra o poder de crescimento do varejo na Web e o aprimoramento da 

habilidade dos comerciantes em analisar, prever e reagir às mudanças do 

comportamento de compra online. Outro aspecto relevante que é ela 

também mede a confiança que o consumidor tem nas compras online e 

reflete uma maior habilidade do varejista no fechamento da venda. O autor 

lembra que atualmente, sofisticados programas de marketing, ferramentas 

de busca e análises específicas para a Web, junto com política de preços 

agressiva e promoções segmentadas, têm ajudado aos varejistas a 

aumentarem o valor de suas vendas online. No levantamento da revista 

Internet Retailer que acompanha o desempenho anual de empresas 

americanas que atuam no varejo multicanal, são utilizadas as seguintes 

métricas específicas para avaliação de sites comerciais na Internet (p. 08): 

 Participação da loja virtual - % Vendas na Web sobre o total da rede 

de lojas 

 Taxa de conversão - % de internautas que efetivaram uma compra. O 

autor cita que este indicador no varejo americano, em média, é de 

2,5%, mas taxas de 8% também ocorrem, sendo que alguns sites 

divulgam até de 18% ou mais. 

 Visitas e visitantes únicos – o primeiro mede quantas visitas foram 

feitas em um determinado período (um internauta pode visitar várias 

vezes uma loja). O segundo contabiliza apenas os indivíduos 

(excluindo as visitas repetidas). 

 Ticket médio – valor médio dos pedidos. 

Em uma perspectiva crítica em relação aos resultados obtidos nos 

primórdios da Internet, Porter (2001) considera que havia uma destrutiva 

forma de competição comum na época, confundia a aquisição de clientes 

com a construção da rentabilidade. De acordo com o autor, situação pior era 

considerar o preço como a primeira, se não a única, variável competitiva: 
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Em vez de darem importância à capacidade da Internet como 
suporte à conveniência, serviço, especialização, customização e 
outras formas de valor que justifiquem preços atrativos, as 
empresas entraram na competição. Uma vez que a competição 
foi concebida desta maneira, será muito difícil voltar atrás 
(PORTER, 2001, p. 72). 

No momento em que a empresa decide pela implantação de uma operação 

comercial na Internet, devem ser consideradas as formas como os canais 

serão avaliados e como as respectivas equipes de vendas serão 

remuneradas. Em relação a esta questão, Markedis e Charitou (2005) citam 

o exemplo de um executivo sênior de uma das maiores empresas de 

suprimentos de escritório dos Estados Unidos que se recusava a ter um 

demonstrativo de Perdas & Lucros para uma operação ponto.com e uma 

diferente para o negócio principal, pois apenas criaria atritos e disputas. 

Nesta empresa, todos os vice-presidentes eram avaliados pelas vendas 

consolidadas, e não pelas vendas da matriz versus da unidade virtual. A 

justificativa dada é que não importava qual método o consumidor tinha 

usado para fazer um pedido (telefone, Internet, loja), o vendedor 

responsável pela região era remunerado. 



 28

2.2) ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO 

 
A adoção de mais um canal para a venda de produtos deve ser analisada 

em uma perspectiva de expansão que constitui um dos dilemas práticos das 

empresas varejistas. O entendimento desta questão por meio dos conceitos 

de estratégia de crescimento tem por objetivo explorar como as empresas 

lidam com a decisão da adoção de um novo canal no negócio virtual. 

2.2.1) Necessidade de crescimento 

As empresas ao planejarem seus negócios, se deparam, freqüentemente, 

com o fato de que as vendas e o lucro projetados são inferiores ao que a 

corporação gostaria que fossem. Esta lacuna de planejamento estratégico 

entre as vendas desejadas futuras e as vendas projetadas sinalizam a 

necessidade de crescimento, que leva a administração corporativa a 

desenvolver ou adquirir novos negócios para supri-la. (KOTLER, 2000).  

A adoção de novos negócios pode significar a alteração do posicionamento 

estratégico. Segundo Markides (1999) o objetivo da estratégia é a escolha 

de um posicionamento estratégico único que deve ser revisto, 

constantemente, pois pode ser imitado pelos concorrentes ou superado pelo 

surgimento de novos posicionamentos estratégicos. O posicionamento 

estratégico é definido pela empresa por meio da seguinte combinação: 

 WHO – Quem?  Quem serão os clientes-alvo? 

 WHAT – O que?  Quais serão os produtos e serviços a serem 

ofertados? 

 HOW – Como?  Como isto deve ser feito de maneira eficiente? 

 
Markides (1999) explica que o esquema de decisão “quem-qual-como” são 

os parâmetros dentro dos quais a empresa deve trabalhar, pois ao mesmo 
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tempo em que define o terreno, ela também elimina os clientes que não 

serão contatados, os investimentos que não serão feitos, os concorrentes 

aos quais não responderá. O autor afirma que “estas decisões são dolorosas 

e normalmente são precedidas por contestações, discordância e conflitos 

políticos internos. Mas se não for decidido, a empresa dispersará seus 

recursos de forma ampla e sem clareza no foco ou direção” (p. 03). Um novo 

posicionamento é simplesmente uma nova combinação viável de QUEM 

(novo segmento de clientes), QUAL (nova proposição de valor) e/ou COMO 

(nova forma de distribuição ou produção) 

A necessidade de crescimento e de adoção de um novo posicionamento 

estratégico deve ser analisada tendo como base nos negócios atuais ou 

considerando agregar negócios atraentes não-relacionados com os atuais. 

Assim, a literatura referente à estratégia de crescimento classifica-a em três 

tipos: intensivo, integrativo e diversificação. Estas opções estratégicas serão 

detalhadas nos itens a seguir. 

2.2.2) Crescimento intensivo 

As empresas podem identificar oportunidades e conseguir crescimento 

adicional com a melhoria do desempenho dos negócios existentes. Estas 

oportunidades são classificadas como sendo de crescimento intensivo 

(KOTLER, 2000), também chamadas de estratégia de desenvolvimento 

relacionado (JOHNSON e SCHOLES, 1998). 

Kotler (2000) adaptou a estrutura desenvolvida por Ansoff5 que propôs um 

esquema útil para detectar novas oportunidades de crescimento intensivo, 

denominado grade de expansão produto-mercado, apresentada na figura 

2.3. Segundo o autor, primeiramente, a empresa deve verifica se pode 

aumentar a participação de mercado com seus produtos atuais e em seus 

mercados atuais (estratégia de penetração de mercado). Em seguida, deve 

                                                           
5 ANSOFF, Igor, “Strategies for diversification”. Harvard Business Review, set/out, 1957, p. 114. 
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examinar se pode encontrar ou desenvolver novos mercados para seus 

produtos atuais (estratégia de desenvolvimento de mercados). Avalia, então, 

se novos produtos de interesse potencial podem ser desenvolvidos para 

seus mercados atuais (estratégia de desenvolvimento de produtos). Quando 

existem oportunidades de desenvolvimento tanto para novos produtos como 

para novos mercados, a empresa não mais deve analisá-las no contexto da 

estratégia de crescimento intensivo, pois se depara com a diversificação. 

 Produtos atuais Novos produtos 

Mercados atuais 1- Estratégia de penetração de 
mercado 

3- Estratégia de 
desenvolvimento de produto 

Novos mercados 2- Estratégia de desenvolvimento 
de mercado Estratégia de diversificação 

Figura 2.3 – Três estratégias de crescimento intensivo: a grade de expansão produto-
mercado de Ansoff  
Fonte: KOTLER (2000, p. 95) 
 

Parente (2000) também identifica as estratégias de penetração de mercado 

e de desenvolvimento de mercado como formas de expansão de negócios 

para o setor varejista. Em relação à penetração de mercado aconselha o 

incremento do número de lojas na região, do valor do tíquete médio, do 

número de clientes e sua freqüência de visitas nas lojas. Para o aumento do 

volume de operações por meio da estratégia de desenvolvimento de 

mercado indica a conquista de novos mercados geográficos, introdução de 

novas categorias de produtos, atuação em novos segmentos de mercado e a 

evolução operacional. 

2.2.3) Crescimento integrativo 

A fabricação de qualquer produto ou serviço normalmente exige muitas 

atividades. O processo que começa com a aquisição da matéria-prima e 

termina com a distribuição e venda de produtos acabados e serviço, é 

conhecido como cadeia vertical (BESANKO, DRANOVE, SHANLEY, 2000. p. 

109). Uma estratégia de integração vertical aponta para o aumento das 
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vendas incorporando um ou mais níveis do canal de marketing nas 

operações da empresa (PARENTE, 2000).  

Mintzberg (1996) chama de estratégias de integração de canal a 

possibilidade de as organizações estenderem suas operações no canal para 

baixo (downstream) e para cima (upstream), englobando em suas próprias 

operações as atividades de entrega aos consumidores finais ou as de 

fornecimento (pg. 717).  

As oportunidades de crescimento integrativo estão relacionadas à 

construção ou aquisição de negócios relacionados aos atuais, resultando no 

aumento das vendas e lucros pela integração com o setor do qual faz parte. 

Essa integração na cadeia vertical pode ser para trás, para frente ou na 

horizontal (KOTLER, 2000; JOHNSON, SCHOLES, 1998; DAVID, 1997; 

PARENTE, 2000) conforme descrito a seguir:  

 Integração vertical para trás - ocorre quando a empresa adquire e/ou 

controla os sistemas de fornecimento para obter maior controle ou 

gerar mais lucros, como por exemplo, um varejista que adquire um 

atacadista ou fabricante. Refere-se ao desenvolvimento em 

atividades relacionados aos atuais outputs da empresa (transporte, 

distribuição, reparos e serviços). 

 Integração para frente - é a tentativa dos fabricantes, revendedores 

ou atacadistas de assegurar a entrada no mercado pela aquisição de 

organizações de varejo ou criando novos canais. Refere-se ao 

desenvolvimento em atividades relacionados aos atuais inputs dos 

negócios da companhia.  

 Integração horizontal – quando a empresa compra um ou mais 

concorrentes. Refere-se ao desenvolvimento em atividades que são 

concorrentes, ou diretamente complementares, às atuais atividades 

da empresa. 
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Para Besanko, Dranove, Shanley (2000) as vantagens da integração vertical 

são redução de custos de transação e flexibilidade na governança. 

Mintzberg (1996) ressalta que a integração de canal pode ser obtida por 

desenvolvimento interno ou por aquisição. Em outras palavras, uma 

organização pode entrar em um novo negócio pelo seu esforço de 

desenvolvimento ou pela compra de uma organização já em operação. 

Tanto o desenvolvimento interno ou a aquisição envolvem a total 

propriedade e controle formal dos negócios integrados. 

2.2.4) Crescimento por diversificação 

A continuidade da atuação da empresa em seus mercados e/ou com seus 

produtos atuais, no entanto, podem ainda não fornecer o volume desejado 

de vendas. Nesse caso, a empresa deve examinar as possibilidades de 

diversificação. As oportunidades de crescimento por diversificação 

consistem em agregar negócios atraentes não-relacionados com os atuais. 

O crescimento por diversificação tem sentido quando existem boas 

oportunidades além dos negócios atuais, sendo que a empresa pode 

aproveitá-las “quando tem a composição de forças necessárias para ser 

bem-sucedida em um setor altamente atraente”. (KOTER, 2000, p. 95). Para 

Whittington (1997) a diversificação, juntamente com a inovação e 

internacionalização, constitui uma estratégia de crescimento. 

Segundo Ansoff (1991), a diversificação envolve um afastamento de áreas 

de negócios familiares, ao mesmo tempo em que se permanece no(s) 

ambiente(s) geográfico(s) em que a empresa já tem sido bem sucedida. Um 

tipo de afastamento, chamado de “relacionado por necessidades”, 

representa a aquisição de uma tecnologia nova para a empresa, que lhe 

permita continuar a atender mercados que já possuía. A diversificação para 

Mintzberg (1996) refere-se à entrada da empresa em um negócio paralelo, 

não na mesma cadeia de operações. 



 33

Dentre os motivos apresentados por Ansoff (1991) para as empresas se 

diversificarem estão (p. 115): 

 As empresas se diversificam quando seus objetivos não podem mais 

ser alcançados com a carteira existente:  

 Em relação aos objetivos de curto e longo prazo em termos de 

rentabilidade, a causa pode ser saturação do mercado, um 

decréscimo generalizado da demanda, pressões da concorrência, ou 

a obsolescência da linha de produtos.  

 No que se refere ao objetivo de flexibilidade, a causa pode ser a 

existência de uma parcela desproporcionalmente grande de 

faturamento total com um único cliente, um mercado muito limitado, 

uma base tecnológica muito estreita, ou o afluxo de novas 

tecnologias no âmbito das combinações de produtos e mercados da 

empresa. 

 Uma empresa poderá diversificar-se porque os fluxos de caixa retidos 

serão superiores às exigências totais para a expansão da carteira 

existente, mesmo que oportunidades atraentes de expansão ainda 

estejam disponíveis e os objetivos fixados no passado estejam sendo 

atingidos. 

 Uma empresa poderá se diversificar quando as oportunidades de 

diversificação prometerem rentabilidade superior à de oportunidades 

de expansão, mesmo que os objetivos correntes estejam sendo 

atingidos. Isto pode ocorrer sob diversas condições: 

 Quando as oportunidades de diversificação forem suficientemente 

atraentes para compensar sua sinergia intrinsecamente menor. 

 Quando a organização de pesquisa e desenvolvimento da empresa 

gerar subprodutos muito adequados para diversificação. 
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 Quando a sinergia não for considerada importante pela administração 

e, conseqüentemente, as vantagens sinergísticas da expansão, em 

contraste com a diversificação, não forem importantes. Este é 

tipicamente o caso dos conglomerados. 

As empresas podem padecer da síndrome “a grana é mais verde no jardim 

do vizinho”. Carecendo de informações confiáveis sobre as alternativas de 

diversificação, essas empresas tendem a mergulhar no que aparece, em 

lugar de investigar cuidadosamente as alternativas de diversificação. Um 

enfoque muito menos caro no longo prazo, é comprar informações 

confiáveis antes de mergulhar. 

Segundo Ansoff (1991) se a empresa estiver atingindo seu objetivo corrente, 

não haverá tentativa de diversificação. Esta atitude é comum entre os altos 

executivos com formação e experiência limitadas a uma única indústria, ou 

entre administradores que estejam prestes a se aposentar. Por outro lado: 

os administradores com propensão para novos 
empreendimentos encarariam a empresa como uma 
configuração de investimentos a ser emendada, alterada e 
melhorada sempre que surgissem oportunidades melhores. Eles 
considerariam todos os quatro motivos como apropriados para a 
atividade de diversificação. Essas diferenças de atitude 
obviamente exercem uma importante influência sobre a decisão 
de diversificar ou não (p.116) 

Johnson e Scholes (1998) salientam que a diversificação como descrição de 

estratégia é usada de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Em seus 

trabalhos os autores a definem como “maneira genérica para identificar 

todas as direções de desenvolvimento que leva uma organização para fora 

de seus mercados e produtos atuais”. Eles dividem a diversificação em 2 

tipos (p. 159):  

- Diversificação relacionada – representa o desenvolvimento além dos 

mercados e produtos atuais mas ainda mantendo-se dentro dos limites do 
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setor no qual a empresa opera. Citam como exemplo, uma empresa 

especialista em confeitos que distribui seus chocolates em lojas próprias. 

- Diversificação não relacionada – é desenvolvida além do setor atual em 

produtos e mercados os quais não têm uma relação clara com os atuais 

produtos e mercados, em aspectos como, financeiro, capacidade, risco, etc. 

David (1997) e Kotler (2000) identificam três tipos de estratégia de 

diversificação: concêntrica, horizontal e conglomerada.  

- Concêntrica - procurar novos produtos, com semelhanças tecnológicas 

e/ou de mercado com as linhas existentes – mesmo que esses novos 

produtos interessem a um grupo diferente de clientes.  

- Horizontal - procurar novos produtos que interessem clientes, mesmo que 

não tenham relação tecnológica com a atual linha 

 - Conglomerada - procurar novos negócios sem relação com a tecnologia, 

com os produtos ou mercados atuais (estratégia de diversificação 

conglomerada). 

Mintzberg (1996) salienta que a integração de canal ou a diversificação pode 

ser obtida por desenvolvimento interno ou por aquisição. Em outras 

palavras, uma organização pode entrar em um novo negócio pelo seu 

esforço de desenvolvimento ou pela compra de uma organização já em 

operação. Tanto o desenvolvimento interno ou a aquisição envolvem a total 

propriedade e controle formal dos negócios diversificados, existindo, 

entretanto, outras estratégias possíveis, conforme apresentado no quadro a 

seguir: 

Total propriedade e controle   Desenvolvimento interno  
 Aquisição 

Propriedade e controle parciais  Majoritário, minoritário 
 Propriedade incluindo – joint venture e 

Turnkey (controle temporário) 
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Controle parcial sem propriedade   Licenciamento 
 Franquia 
 Contrato de longo prazo 

Quadro 2.3 - Estratégias de entrada ou de controle 
Fonte: MINTZBERG, 1996, p. 718 
 

Dentre as estratégias mais interessantes, segundo Mintzberg (1996), estão 

as que combinam, simultaneamente, a integração de canal e a 

diversificação, levando as empresas a adotarem toda uma rede de novos 

negócios. O autor classifica este tipo de estratégia em: 

 Diversificação por produto – envolve a venda de produtos em 

mercados separados, como por exemplo, o caso da oferta das 

companhias aéreas que prestam serviços para outras empresas. 

 Diversificação interligada– ultrapassa a diversificação por produto 

pois um negócio simplesmente leva a outro, seja integrando “vertical” 

ou diversificando “horizontalmente”. A organização persegue a 

integração para trás, para frente, para os lados de suas operações de 

canal; ela explora produtos inacabados, produtos finais, por produto 

de seus produtos principais, terminando com uma nova rede de 

negócios  

 Diversificação cristalina – leva a estratégia anterior ao limite, o que 

torna difícil ou irrelevante a distinção entre integração e 

diversificação, a diferenciação entre atividades principais de 

atividades periféricas e em negócios altamente relacionados dos 

pouco relacionados.  

A diversificação por aquisição é a base para um conceito muito utilizado em 

estratégia corporativa: a administração de portfolio. A corporação adquire 

empresas atrativas com gerentes competentes mas que não 

necessariamente são do mesmo setor das unidades existentes. Para manter 

a expertise necessária pela alta direção, os melhores gestores de portfolio 
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geralmente limitam seus grupos de negócios. As unidades compradas 

permanecem autônomas, e as equipes que as operam são compensadas de 

acordo com os respectivos resultados. A corporação fornece capital, 

trabalha para implementar técnicas de gestão profissional, ao mesmo tempo 

em que a alta direção fornece os objetivos e a revisão racional dos 

resultados das unidades. Os gestores de portfolio classificam as unidades 

por seu potencial e, regularmente, transferem recursos das que geram caixa 

para aquelas com maior potencial e necessidade de caixa (PORTER, 1996). 

Outra forma de diversificação é usando o conceito de transferência de 

habilidades que pode ocorrer de uma só vez ou continuamente. Usando ao 

mesmo tempo aquisição e desenvolvimento interno, as empresas podem 

construir uma estratégia de transferência de habilidades. Isto porque a 

presença de uma forte base de habilidades, algumas vezes, cria a 

possibilidade para desenvolver internamente ao invés da aquisição de um 

negócio existente. Entretanto, as empresas diversificadas de sucesso que 

transferem habilidades, também devem com certa freqüência, adquirir uma 

empresa do setor-alvo para ocupar posição, e então, construí-la com a 

expertise interna. Fazendo isso, elas podem reduzir alguns riscos de iniciar 

internamente e agilizar o processo. (PORTER, 1996). 

Existem características comuns a empresas diversificadas que obtiveram 

sucesso. Segundo Porter (1996) estas empresas têm um percentual 

desproporcionalmente maior de aquisições relacionadas, ou seja, a compra 

de negócios que apresentam oportunidade clara de transferência de 

habilidades. Por outro lado, ao autor identificou que o sucesso também pode 

vir pelo desenvolvimento interno, quando a empresa tem a força interna para 

começar uma unidade, podendo ser mais seguro e barato do que entrar pela 

aquisição e depois lidar com o problema da integração das culturas 

organizacionais. Porter (1996) conclui que nenhum dos conceitos de 

estratégia corporativa funciona quando a estrutura do setor é fraca ou a 
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implementação mal feita, não importando quão relacionadas são as 

empresas. 

2.2.5) Crescimento com Inovação Estratégica  

Freqüentemente, segundo Markides (1999), a inovação estratégica ocorre 

quando as empresas questionam e desafiam as respostas dadas há muito 

tempo atrás para as perguntas QUEM, QUAL e COMO. Não importa por 

onde comece o processo de revisão, a empresa não escapará das respostas 

a estas 3 questões e, a escolha feita pela empresa em qualquer período, 

determinará como ela estará posicionada em seu setor. Uma maior 

probabilidade de inovação na estratégia ocorre quando a etapa de “geração 

de idéias” for bem criativa, resultando em “quebra das regras do jogo”: 

A maioria das empresas toma as regras estabelecidas para o 
jogo como dadas, e gasta todo o tempo tentando ser melhor do 
que o concorrente com seu atual posicionamento – 
freqüentemente com estratégias de custo ou diferenciação. 
Pouca ou nenhuma ênfase é dada em tornar-se diferente dos 
concorrentes (conforme quadro 2.4). O reflexo disso é o fato de 
que a maioria das empresas com estratégias inovadoras que 
mudam as regras do jogo atuam em pequenos nichos ou são 
novos entrantes. (MARKIDES, 1999, p. 09). 

 

 

Jogar melhor 
                  (playing the game better)               Vs 

Jogar de forma diferente 
(playing the game differently) 

Foco no atual posicionamento estratégico 
tentando aprimorá-lo e torná-lo melhor. 
Exemplo de práticas para ficar melhor: 
reestruturação, refocusing, reengenharia, 
programas de qualidade e autonomia para 
funcionários (empowering). 
 

Tentar identificar: 
Segmento de clientes novo ou inexplorado para 
focar (novo QUEM) 
Novas necessidades de clientes não satisfeitas 
pelos atuais concorrentes (novo QUAL) 
Nova forma de produzir, entregar, vender ou 
distribuir os produtos ou serviços (novo COMO) 

Para ter sucesso a empresa precisa ser capaz de fazer ambos 
 

Quadro 2.4 – Estratégias inovadoras: Ser melhor versus Ser diferente 
Fonte: MARKEDIS, 1999, pg. 09 
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No mesmo sentido, Ansoff (1991) afirma que ocorre uma mudança na 

carteira estratégica quando uma empresa altera os mercados que atende, 

e/ou as tecnologias que utiliza, e/ou as regiões em que opera, classificando-

as em incremental e descontínua, conforme detalhado a seguir: 

 Mudança incremental - quando representa um afastamento lógico, e 

relativamente pequeno, da carteira anterior. Por exemplo, a expansão 

do mercado de uma empresa a uma região de um novo país, ou um 

aperfeiçoamento de uma tecnologia já utilizada. Outros autores o 

chamam de processo “evolucionário” de mudança. 

 Mudança descontínua - quando não segue diretamente a lógica 

histórica do desenvolvimento da empresa e representa um novo 

caminho em pelo menos uma das três dimensões: área geográfica, 

necessidade de mercado e tecnologias/ produtos/serviços. Uma 

mudança descontínua é um afastamento significativo do vetor de 

crescimento tradicional. 

Ansoff (1991) ensina que uma maneira de testar o grau de descontinuidade 

é medir o quanto a empresa se afasta das necessidades de mercado que 

sabe como atender, da tecnologia na qual estão baseados seus produtos, ou 

dos contextos geográfico, econômico, social ou político nos quais sabe 

operar. 

Segundo Christensen (2001) a inovação refere-se à mudança na tecnologia 

assim definida: 

Tecnologia é o conjunto de processos pelos quais uma 
organização transforma mão-de-obra, capital, materiais e 
informação em produtos e serviços de grande valor. Um varejista 
como a Sears emprega uma tecnologia específica para adquirir, 
apresentar, vender e entregar produtos a seus clientes; por sua 
vez, o atacadista que vende com desconto, como a PriceCostco, 
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emprega uma tecnologia diferente. (CHRISTENSEN, 2001, p. 
xvii) 

Dessa forma, percebe-se que para o autor, o conceito de tecnologia 

estende-se além da engenharia e da produção, para abranger toda a 

extensão de marketing, investimento e processos de administração. 

Em função das circunstâncias em que ocorrem a inovação, Christensen 

(2001) afirma em seu livro Dilema da Inovação que existem duas categorias 

de distintas: sustentadoras e disruptivas. As circunstâncias sustentadoras 

levam a produtos melhores, vendáveis a preços mais altos, a clientes mais 

atraentes, nas quais, geralmente, as empresas tradicionais quase sempre 

são vencedoras. Já nas circunstâncias disruptivas, o desafio é comercializar 

produtos mais simples e mais convenientes, vendidos a preços mais baixos, 

a clientes menos atraentes, nestas, as empresas estreantes tendem a 

superar as titulares.  

Aí está implícito, evidentemente, que a melhor maneira de as 
emergentes atacaram as veteranas é infligir-lhes “rupturas”. (...) 
Os construtores bem-sucedidos de novos negócios de 
crescimento acelerado sabem - de maneira intuitiva ou expressa 
– que as estratégias de disrupção aumentam muito as chances 
de sucesso competitivo. (CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003, p. 
44) 

A maioria das tecnologias dá suporte a melhoria do desempenho de 

produtos enquanto outras, podem ser descontínuas ou caracteristicamente 

radicais. Em seu primeiro livro, Christensen (2001) denominou estes dois 

tipos de tecnologia de incremental e de ruptura. Na publicação de seu 

segundo livro esta denominação mudou, respectivamente, para inovação 

sustentadora e inovações disruptivas, em decorrência da confusão na 

interpretação dos conceitos em modelos mentais existentes.  

 Tecnologias incrementais (CHRISTENSEN, 2001) ou Inovação 

sustentadora (CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003) têm em comum o 

efeito de melhorar o desempenho de produtos estabelecidos, junto 
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com as dimensões do desempenho que aqueles clientes habituais 

têm valorizado historicamente nos maiores mercados. Os maiores 

avanços tecnológicos em determinada indústria são sustentados. 

Uma descoberta importante revelada pelos autores é que raramente, 

até mesmo as mais complexas tecnologias incrementais, provocaram 

o fracasso de empresas líderes. 

 Tecnologias de ruptura (CHRISTENSEN, 2001) ou Inovações 

disruptivas (CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003) trazem ao mercado 

uma proposição de valor muito diferente daquela disponível até 

então. Em geral, essas tecnologias têm baixo desempenho dos 

produtos estabelecidos em mercados predominantes. Mas contêm 

outras características com algumas vantagens adicionais (e 

geralmente novas) de valor para o cliente. Produtos baseados nessas 

tecnologias são geralmente mais baratos, mais simples, menores e 

freqüentemente mais convenientes de usar, que resultam em pior 

desempenho ao menos no curto prazo. Este tipo de inovação, 

ironicamente, tem levado empresas líderes ao fracasso. 

Características de uma tecnologia de ruptura: são mais simples, mais 

baratas e seu desempenho é inferior; em geral, prometem margens 

menores e lucros baixos; os clientes mais lucrativos de empresas 

líderes geralmente não podem utilizá-las e não as querem; são 

comercializadas primeiro em mercados emergentes e insignificantes. 

O Dilema da Inovação tem origem no fato de as inovações sustentadoras 

serem tão importantes e atraentes em comparação com as inovações 

disruptivas que as melhores empresas sustentadoras freqüentemente 

ignoram as ameaças e oportunidades disruptivas até o fim do jogo. 

(CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003, p. 53) 

Christensen e Raynor (2003) ressaltam que disrupção é um termo relativo, e 

exemplificam com o caso da Internet. Durante toda a década de 1990, foram 
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investidos bilhões de dólares em empresas baseadas em Internet, pela 

convicção de seu potencial “disruptivo”. Contudo, uma razão importante que 

explica o fracasso de muitas dessas empresas emergentes foi o fato de a 

Internet ser na verdade, uma inovação sustentadora em relação aos seus 

modelos de negócios.  

Tomando o exemplo da Dell Computer, já antes do advento da Internet, a 

empresa vendia computadores diretamente aos clientes por reembolso 

postal ou por telefone. Seus vendedores deviam ser altamente treinados, 

para acompanhar os clientes ao longo das várias configurações de 

componentes viáveis e inviáveis. Em seguida, digitavam manualmente as 

informações no sistema de pedidos da empresa. Para a Dell, a Internet foi 

uma tecnologia sustentadora pois apenas contribuiu para que seu negócio 

principal funcionasse ainda melhor, auxiliando a ganhar mais dinheiro da 

maneira como fora estruturado para gerar lucro. Mas a mesma estratégia de 

vender diretamente aos clientes pela Internet foi disruptiva em relação ao 

modelo de negócios da Compaq, pois a estrutura de custos e os processos 

de negócios dessa outra concorrente estavam voltados para a distribuição 

por meio de lojas de varejo (CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003, p. 56). 

Para CHARITOU e MARKEDIS (2003), a introdução da Internet na 

distribuição online foi uma inovação estratégica, pois rompeu com a maneira 

de fazer negócios por ser ao mesmo tempo diferente e conflituosa em 

relação ao modelo tradicional. Os autores identificam as seguintes opções 

para responder a este novo cenário:  

 Maioria das empresas = gerencia o novo modelo como uma unidade 

de negócios separada do já existente, adotando nomes diferentes e 

contratando novos executivos.  

 Restante das empresas = adota novo negócio usando divisões e 

estrutura organizacional existentes.  
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 Outro grupo - adota a inovação operando ambos os modelos 

simultaneamente. Esta é a opção recomendada pelos autores. 

A análise da disrupção deve considerar a rede de valor, definida por 

Christensen e Raynor (2003) como o contexto em que a empresa estabelece 

uma estrutura de custos e processos operacionais trabalhando com 

fornecedores e parceiros de canal a fim de responder, de maneira lucrativa, 

às necessidades comuns de uma classe de clientes.  

Dentro da rede de valor, a estratégia competitiva de cada 
empresa e, em especial, sua estrutura de custos e suas 
escolhas de mercados e de clientes, determinam as percepções 
do valor econômico de uma inovação. Tais percepções, por sua 
vez, moldam as recompensas e ameaças que a empresa espera 
experimentar, por meio de inovações disruptivas versus 
inovações sustentadoras. (p. 58) 

Na rede de valor, os autores identificam 3 tipos de disrupção, conforme 

apresentado a seguir e resumido no quadro 2.5 (CHRISTENSEN e 

RAYNOR, 2003, p. 58-66): 

Disrupção de novo mercado - competem com o “não-consumo” porque os 

produtos disruptivos neste mercado são tão mais acessíveis e simples que 

podem ser adquiridos e utilizados por toda uma nova faixa demográfica, em 

contexto muito mais conveniente. Os primeiros clientes também são os 

novos consumidores pois não têm e nem usavam a geração anterior de 

produtos e serviços. O desafio dos disruptores de novo mercado é criar nova 

rede de valor, onde o adversário a ser superado é o não-consumo, em vez 

das empresas estabelecidas que não se sentem atacadas nem ameaçadas 

até que a disrupção chegue a seus estágios finais. Com efeito, quando os 

disruptores começam a atrair clientes da ponta inferior da rede de valor 

original, a primeira impressão das veteranas é até de alívio, pois à medida 

que se movimentam mercado acima, substituem as vendas de baixa 

margem que os disruptores abocanham por vendas de alta margem. 
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Disrupção de baixo mercado - ocorrem na ponta inferior da rede de valor 

original ou dominante Rupturas como as miniusinas siderúrgicas, o varejo de 

desconto e a entrada de empresas automobilísticas coreanas no mercado 

da América do Norte são exemplos de puras disrupções de baixo mercado, 

pois não criaram novo mercado – simplesmente eram modelos de negócios 

de baixo custo que cresceram mediante a conquista dos clientes menos 

atraentes das veteranas. Embora diferentes, as disrupções de novo mercado 

e de baixo mercado criam o mesmo dilema aflitivo para as titulares. As 

disrupções de novo mercado induzem as titulares a ignorar o ataque e as 

disrupções de baixo mercado motivam as titulares a fugir do ataque.  

Disrupção híbrida - combina abordagens de novo mercado e de baixo 

mercado. Exemplo: Southwest Airlines – de início mirou clientes que não 

eram usuários de aviões – pessoas que até então usavam carros e ônibus. 

Mas também atraiu clientes do baixo mercado da rede de valor das grandes 

empresas de aviação. Charles Schwab – roubou alguns clientes das 

corretoras com serviços integrais por meio de suas taxas de corretagem 

com desconto, mas também criou novos mercados, capacitando pessoas 

que nunca investiram em ações – como estudantes – a constituir carteiras e 

negociar com ações. 

Christensen e Raynor (2003) lembram que as disrupções de baixo mercado 

são um exemplo direto do que o economista Joseph Schumpeter chamou de 

“destruição criativa” pois provocam reduções de custos bruscas no setor – 

mas são promovidas por estreantes que destroem as titulares. Já as 

disrupções de novo mercado, em contraste, iniciam um período de 

substancial construção criativa – novo consumo – antes de começar a 

destruição do antigo. (p. 93) 

A disrupção exerce efeito paralisante sobre os líderes setoriais. Em face de 

processos de alocação de recursos desenvolvidos e aperfeiçoados para 

promover inovações sustentadoras, os líderes setoriais tornam-se 
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constitutivamente incapazes de reagir. Toda a sua motivação é para escalar 

o mercado, em busca de segmentos mais sofisticados, e raramente se 

propõem a defender o novo mercado ou baixo mercado (segmentos menos 

sofisticados) que os disruptores consideram atraentes. Essa motivação 

assimétrica é o cerne do dilema da inovação e o começo da solução da 

inovação. 
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Dimensões Inovações 
sustentadoras 

Disrupções de baixo 
mercado 

Disrupções de novo 
mercado 

Desempenho 
almejado para 
o produtos ou 

serviço 

Melhoria do 
desempenho nos 

atributos mais 
valorizados pelos 

clientes mais exigentes 
do setor. Tais melhorias 
podem ser de natureza 

incremental ou 
descontínua. 

Desempenho bastante 
bom com base nos 

critérios tradicionais de 
avaliação do desempenho 

do segmento inferior do 
mercado dominante. 

Baixo desempenho 
nos atributos 

“tradicionais”, mas 
melhoria do 

desempenho em 
novos atributos – 

tipicamente 
simplicidade e 
conveniência. 

Clientes-alvo 
ou aplicações 
de mercado 

visadas 

Os clientes mais 
atraentes (ou seja, 

lucrativos) dos 
mercados dominantes, 

que estejam dispostos a 
pagar pela melhoria do 

desempenho. 

Clientes saciados (ou 
mais do que satisfeitos) 
no segmento inferior do 

mercado dominante. 

Não-consumo: 
clientes que 

historicamente não 
tinham dinheiro ou 
habilidades para 
comprar e usar o 

produto. 

Impacto sobre 
o modelo de 

negócios 
(processos, 
estrutura de 

custos) 

Melhoria ou 
preservação das 

margens de lucro, 
mediante a exploração 

dos processos e da 
estrutura de custos 

existentes e por meio do 
melhor aproveitamento 
das atuais vantagens 

competitivas. 

Adoção de nova 
abordagem operacional 

ou financeira – ou ambas 
– nova combinação de 

margem bruta mais baixa 
e giro dos ativos mais 
alto, capaz de gerar 
retornos atraentes a 

preços mais baixos, de 
modo a conquistar 

clientes no segmento 
inferior do mercado. 

O modelo de 
negócios deve ser 
lucrativo a preços 

unitários mais baixos 
e, de início, com 

volumes de produção 
menores. A margem 
bruta unitária será 
bem mais baixa. 

Quadro 2.5 – Três abordagens para a criação de novos negócios de crescimento 
acelerado 

Fonte: CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003, p. 66 
 

Três classes de fatores afetam o que uma organização pode ou não pode 

fazer: seus recursos, seus processos e seus valores (RPV). Ao se 

perguntarem que série de inovações provavelmente suas organizações são 

ou não capazes de implementar com sucesso, os gerentes podem aprender 

muito sobre as capacidades, desagregando suas respostas nessas 3 

categorias. 
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 Recursos - incluem pessoas, equipamentos, tecnologia, projetos de 

produtos, marca, informação, dinheiro e relacionamento com 

fornecedores, distribuidores e clientes. Normalmente são fatos ou 

ativos pois podem ser contratados e demitidos, comprados e 

vendidos, depreciados ou valorizados. Freqüentemente, podem ser 

transferidos de um lado para outro nos limites das organizações 

muito mais prontamente do que processos e valores. O acesso a 

recursos abundantes e de alta qualidade aumenta, sem dúvida, as 

chances de uma organização em competir com a mudança. Recursos 

são os elementos que os gerentes identificam mais instintivamente ao 

avaliar se suas organizações podem implementar com sucesso as 

mudanças que enfrentam.  

 Processos - organizações criam valor à medida que os funcionários 

transformam as entradas de recursos – pessoas, equipamento, 

tecnologia, projetos de produto, marcas, informação, energia e 

dinheiro – em produtos e serviços de maior valor. Os padrões de 

interação, coordenação, comunicação e tomada de decisão, através 

dos quais eles realizam essas transformações são processos. Eles 

incluem não apenas processos de fabricação, mas também aqueles 

pelos quais são realizados o desenvolvimento de produto, aquisição, 

pesquisa de mercado, orçamento, planejamento, desenvolvimento de 

funcionários e compensação e alocação de recursos. Processos são 

definidos ou evoluem de facto para desenvolver tarefas específicas. 

Isso significa que, quando os gerentes utilizam um processo para 

executar as tarefas para as quais ele foi desenvolvido, é provável que 

seu desempenho seja eficiente. Mas o mesmo eficiente e conveniente 

processo, empregado para resolver uma tarefa muito diferente, 

poderá aparecer lento, burocrático e ineficiente. Em outras palavras, 

um processo que define uma capacidade em executar determinada 
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tarefa simultaneamente define incapacidades na execução de outras 

tarefas.  

 Valores - são os padrões pelos quais os funcionários estabelecem a 

prioridade das decisões – julgando se um pedido é ou não atrativo; se 

um cliente é mais ou menos importante; se uma idéia para um novo 

produto é atrativa ou marginal etc. Decisões que estabelecem 

prioridades são tomadas por funcionários em cada nível. Nas 

camadas executivas, elas freqüentemente tomam a forma de 

decisões para investir ou não em novos produtos, serviços e 

processos. Entre o pessoal de vendas, elas consistem em decisões 

de compra, do dia-a-dia sobre os produtos a enfatizar ou não para os 

clientes. Quanto maior e mais complexa uma empresa se torna, fica 

mais importante para a alta direção treinar funcionários, em cada 

nível, para tomarem decisões independentes sobre prioridades, 

consistentes com a direção estratégia e o modelo de negócios da 

companhia. Métrica-chave de boa administração, na verdade, e se 

tais valores claros e consistentes permeiam a organização, 

entretanto, também definem o que uma organização não pode fazer. 

Os valores de uma empresa, por necessidade, devem refletir sua 

estrutura de custo ou seu modelo de negócio, porque isso define as 

regras que seus funcionários devem seguir para que a empresa 

ganhe dinheiro. 

Sob muitos aspectos, segundo Christensen e Raynor (2003), o arcabouço 

RPV é uma maneira de raciocinar sobre a gestão de qualquer tipo de 

mudança pois em geral, envolve a criação de novos recursos, processos e 

valores. Os autores enfatizam que, raramente, se tem a garantia de grandes 

mudanças em qualquer uma dessas dimensões em empresas bem-

sucedidas, pois, em geral, os recursos, processos e valores existentes estão 

respaldando com êxito vigorosos processos tradicionais, mesmo quando se 

necessitam de novos recursos, processos e valores para promover novos 
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negócios. “Se os executivos abandonarem a política de insistir no mesmo 

processo e na mesma organização para todos os tipos de inovação, serão 

capazes de aumentar substancialmente as chances de êxito de seus novos 

empreendimentos de crescimento acelerado” (p. 220). 

Dessa forma, grandes empresas abandonam freqüentemente mercados 

emergentes em crescimento porque as empresas menores, de ruptura, são 

realmente mais capazes de adotá-los. Não importa a falta de recursos das 

estreantes; seus valores podem abraçar mercados pequenos e suas 

estruturas de custo podem acomodar margens inferiores. Seus processos de 

pesquisa e alocação de recursos possibilitam que os gerentes procedam 

intuitivamente. Markedis (1999) tem a mesma opinião:  

É raro encontrar uma inovação estratégica em uma grande 
empresa já estabelecida no mercado. – devido à dificuldade de 
arriscar o certo pelo incerto, pelas seguintes razões: os líderes 
estão presos à inércia estrutural e cultural, políticas internas, 
complacência, têm medo de canibalizar os produtos existentes e 
de destruir as atuais competências, estão satisfeitos com o 
status quo, falta de incentivo para abandonar um presente de 
certezas por um futuro incerto. Além disso, como tem menos 
líderes do que novos entrantes, a probabilidade de surgir um 
inovador dentre os primeiros é bem menor. (MARKEDIS, 1999, 
p.10) 

Com a constatação de que as capacidades da organização não são 

adequadas a uma nova tarefa, os gerentes deparam-se com 3 opções para 

criar novas capacidades (CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003, p.177): 

 Adquirir uma organização diferente, com processos e valores bem 

adequados à nova tarefa; 

 Tentar mudar os processos e valores da organização atual; 

 Criar uma organização independente e desenvolver dentro dela os 

novos processos e valores exigidos para resolver o novo problema. 
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Segundo os resultados de seus estudos, Christensen (2001) observou que 

as únicas empresas que tiveram êxito em desenvolver a tecnologia de 

ruptura foram as que criaram organizações independentes, de tamanho igual 

aos da oportunidade.  

 
Figura 2.4 – Ajustando as exigências de uma inovação com as capacidades da 
organização  
Fonte: Christensen, 2001, p. 187 
 

Nota: Os eixos da esquerda e de baixo refletem a necessidade de o gerente 

perguntar sobre a situação existente. As observações no lado direito 

representam a resposta apropriada para a situação no eixo da esquerda. As 

observações no topo representam a reação apropriada à resposta do 

gerente para o eixo de baixo. 

A figura 2.4 oferece um referencial para ajudar os gerentes a decidir quando 

devem explorar as atuais capacidades organizacionais e quando devem 
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criar ou adquirir novas capacidades para lançar um novo negócio de 

crescimento acelerado.  

Região A - representa uma situação na qual um gerente se depara com uma 

mudança tecnológica de ruptura, mas incremental – ela se ajusta aos 

valores da organização. Mas apresenta a organização com tipos de 

problemas diferentes para resolver e, portanto, a exigir novos tipos de 

interação e coordenação dentre os grupos e indivíduos. O gerente necessita 

de uma equipe de desenvolvimento “peso pesado” para manejar a nova 

tarefa, mas o projeto pode ser executado dentro da organização 

predominante.  

Região B - o projeto se ajusta aos processos e valores da empresa, uma 

equipe de desenvolvimento “peso leve” pode ser bem-sucedida. Em tais 

equipes, a coordenação por meio dos limites funcionais ocorre dentro da 

organização principal. 

Região C - área na qual um gerente se depara com uma mudança 

tecnológica de ruptura que não se ajusta aos processos e valores existentes 

na organização. Para assegurar o sucesso nesses casos, os gerentes 

devem criar uma organização autônoma e autorizar uma equipe de 

desenvolvimento “peso pesado” para lidar com o desafio.  

Região D - tipifica projetos nos quais os produtos ou serviços similares aos 

do negócio principal precisam ser vendidos dentro de um modelo de negócio 

com custo de over head basicamente inferior. As equipes funcionais e “peso 

leve” são veículos adequados para aproveitar as capacidades estabelecidas, 

considerando que as equipes “peso pesado” são ferramentas para criar as 

novas capacidades.  
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2.3) IDENTIFICAÇÃO DE SINERGIAS 

As empresas geralmente percebiam a Web como uma ameaça aos seus 

canais físicos. Entretanto, mais recentemente descobriram que podem ser 

obtidas sinergias entre os canais eletrônico e físico. (SIMONS; STEINFIELD 

e BOUWMAN, 2002) 

2.3.1) Definição do conceito de sinergia 

De acordo com Johnson e Scholes (1998), o conceito de sinergia foi 

apresentado como uma forma de explicar porque as organizações devem 

escolher novas atividades em desenvolvimento de mercado, diversificação 

etc. Portanto, sinergia foi considerada como uma medida de benefício extra 

que poderia ser incrementado pelo fornecimento de alguns tipos de ligações 

entre duas ou mais atividades. Para os autores, a estimativa desse benefício 

extra é uma importante forma de avaliar quanto uma estratégia pode ser 

bem sucedida. 

Da mesma forma, Ansoff (1991) afirma que sinergia diz respeito às 

características desejadas do ajustamento entre a empresa e os novos 

produtos e mercados nos quais atua. “É descrita como ‘efeito 2+2=5’, para 

denotar o fato de que a empresa busca uma postura de produtos e 

mercados com um desempenho combinado que seja superior à soma das 

partes”. (p. 73) 

No caso da sinergia, os efeitos conjuntos são medidos entre dois 
produtos ou mercados; na avaliação de pontos fortes e pontos 
fracos, comparam-se as competências da empresa a algum nível 
desejado de desempenho. A primeira contribui para a decisão de 
se ingressar com um novo produto ou num novo mercado; a 
segunda, à decisão de explorar certos pontos fortes ou remediar 
certas deficiências dentro da empresa. (ANSOFF, 1991, p. 73) 

Partindo dos conceitos de estratégia corporativa, Porter (1996) lembra que 

devem ser articulados para que se obtenha a definição de sinergia. Segundo 
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o autor, o objetivo dos conceitos estratégicos de administração de portfolio e 

de reestruturação é criar valor através do relacionamento com cada uma das 

unidades autônomas. Por outro lado, os outros conceitos (transferência de 

habilidades e compartilhamento de atividades) exploram as inter-relações 

entre os negócios. Contudo, Porter (1996) salienta que a ”sinergia idealizada 

é muito mais comum do que sinergia real”. (p. 732) 

Kaplan e Norton (1997) relacionam a implantação de unidades de negócios 

(UENs) com o conceito de sinergia. Segundo os autores, a teoria de se 

constituir uma empresa com diferentes unidades de negócios baseia-se na 

idéia de que as sinergias existentes entre as UENs tornam a entidade 

corporativa mais valiosa do que a soma das suas partes.  

2.3.2) Tipos de Sinergia 

Na ampliação dos negócios da empresa, Ansoff (1991) considera que em 

um primeiro momento, a sinergia oferece à empresa a vantagem de um 

maior retorno global sobre o investimento do que poderia ser conseguido na 

formação de conglomerado. O autor classifica os tipos de sinergia (Ansoff, 

1991, p. 76): 

 Sinergia Comercial - pode ocorrer quando os produtos usam canais 

de distribuição, equipes de administração de vendas ou instalações 

de armazenamento comuns. A oportunidade de vendas vinculadas, 

possibilitada por uma linha de produtos correlatos, aumenta a 

produtividade da equipe de vendas. Retornos múltiplos para os 

mesmos recursos despendidos também podem resultar de 

propaganda, promoção de vendas e reputação anterior comuns. 

 Sinergia Operacional - resulta da maior utilização de instalações e 

pessoal, da maior diluição de gastos gerais, das vantagens de curvas 

de aprendizagem comuns, e da compra em grandes quantidades. 
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 Sinergia de Investimento - pode resultar do uso conjunto da planta, 

de estoques de matérias-primas comuns, da transferência de 

pesquisa e desenvolvimento de um produto a outro, de uma base 

tecnológica comum, de ferramentas e máquinas comuns. 

 Sinergia de Administração – ocorre quando a nova empresa se 

defronta com problemas estratégicos, organizacionais e operacionais 

semelhantes aos que havia encontrado no passado. Permite dar 

orientação firme e eficaz ao empreendimento recém-adquirido. Como 

a administração competente de alto nível é uma mercadoria escassa, 

o empreendimento combinado pode resultar numa melhoria muito 

nítida de desempenho.  

Para Johnson e Scholes (1998), a idéia de sinergia é particularmente 

importante se está relacionada à cadeia de valor. Neste sentido, a sinergia é 

uma medida de benefícios que pode ser incrementada pela busca de 

ligações entre as cadeias de valor de duas atividades ou negócios 

separados. Os autores lembram que a sinergia é freqüentemente utilizada 

para justificar a razão de determinada implantação. 

Considerar as sinergias potenciais também é um aspecto importante no 

momento de escolher qual estratégia deverá ser adotada e qual o nível de 

integração das unidades da empresa. Markedis e Charitou (2005) 

consideram que simplesmente separar o novo modelo de negócio da matriz 

não é suficiente para garantir o sucesso.  

Mesmo quando a separação era a estratégia preferida, as 
empresas bem-sucedidas que estudamos não abandonaram as 
sinergias como um todo. Apesar de decidir que os dois negócios 
eram estrategicamente diferentes e que havia pouco escopo 
para explorar sinergias, as companhias bem-sucedidas 
instituíram processos e mecanismos para explorar quaisquer 
sinergias caso elas surgissem. (MARKEDIS e CHARITOU, 2005, 
p 59) 
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2.3.3) Efeitos da Sinergia 

O conceito de sinergia pode ser aplicado na implementação da estratégia 

pois, neste momento, a empresa precisa criar ajustes internos e externos. 

Markides (1999) salienta que os seguintes aspectos precisam se ajustar e 

se reforçar mutuamente e ao mesmo tempo, suportar e promover a 

estratégia escolhida e atender à demanda de seu ambiente setorial (p. 08):  

 Os quatro elementos que caracterizam o ambiente organizacional, a 

cultura organizacional da empresa, seus incentivos, sua estrutura e 

seus funcionários;  

 As escolhas feitas pela empresa que constituem sua estratégia: 

Quem, Qual e Como 

Em relação à estrutura organizacional, Ansoff (1991) aconselha que os 

efeitos sinergísticos sejam agrupados, inicialmente, pelas principais áreas 

funcionais da empresa: administração geral, pesquisa e desenvolvimento, 

marketing e operações (incluindo produção, compras, controle de estoques, 

distribuição e armazenamento). Todos os efeitos sinergísticos podem ser 

dimensionados em três variáveis (p. 81):  

 Maiores receitas para a empresa em conseqüência das vendas;  

 Menores custos operacionais;  

 Menores necessidades de investimento. 

Ansoff (1991) completa salientando que estas três variáveis devem ser 

examinadas no tempo. Assim conclui que, um quarto efeito sinergístico é a 

aceleração das alterações respectivas das três variáveis possibilitadas pela 

sinergia. 
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2.3.4) Compartilhamento de Sinergias 

Um traço comum nos autores pesquisados é que sinergia está relacionada 

com as competências da empresa, compartilhamento de suas atividades e 

transferência de habilidades.  

Mesmo que as UENs sejam negócios separados, para Kaplan e Norton 

(1997) as várias unidades de uma empresa podem interagir intensamente 

entre si, seja compartilhando clientes comuns, como no caso da Johnson& 

Johnson, ou compartilhando tecnologias, a exemplo da Honda. Outra forma 

de interação é centralizar determinadas funções consideradas chave, como 

por exemplo, compras, finanças ou tecnologia da informação. Segundo os 

autores, o objetivo é “atingir economias de escala que permitam aos 

departamentos centralizados prestar serviços de forma mais eficiente do que 

seria possível com departamentos independentes operando unidades 

individuais”. (p. 177) 

Com base no conceito de cadeia de valor, Porter (1996) define os dois tipos 

de inter-relacionamentos que devem criar sinergia, Primeiramente, cita a 

habilidade da empresa em transferir habilidades ou expertise entre as 

cadeias de valor similares. Em seguida, identifica a importância para a 

empresa na habilidade de compartilhar atividades. Por exemplo, duas 

unidades de negócios podem dividir a mesma força de vendas e rede 

logística. Segundo o autor, as categorias a serem considerados no inter-

relacionamento são a infra-estrutura da empresa, gestão de recursos 

humanos, desenvolvimento tecnológico e compras. 

Por refletirem a identidade corporativa, Kaplan e Norton (1997) salientam 

que valores, crenças e temas da empresa devem ser compartilhados por 

todas as unidades. Como exemplo, citam o tema relativo à segurança 

sempre abordado pela Du Pont, e a imagem de inovação na 3M. Os autores 

alertam para a importância das ações impostas pela corporação que criam 

sinergias em nível de unidade de negócios, tais como, efetuar vendas 
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cruzadas aos clientes entre as unidades, compartilhar tecnologias ou 

centralizar serviços. Em relação ao compartilhamento dos recursos 

corporativos, Kaplan e Norton (1997) consideram que “proporciona 

vantagem competitiva ao oferecerem às unidade de negócios capacidades 

exclusivas que não poderiam obter com qualidade e por preço semelhante 

de fornecedores independentes ou mesmo através de uma subunidade 

própria” (p. 184). 

A mesma opinião é compartilhado por Porter (1996) que aponta para a 

necessidade de capturar os benefícios dos relacionamentos entre os 

negócios nunca foi tão importante. O autor explica que os desenvolvimentos 

tecnológicos e competitivos já ligam muitos negócios, criando assim, novas 

possibilidades para obtenção de vantagem competitiva. 

Ansoff (1991) atenta para a importância de avaliar os custos de implantação 

e a identificação do quanto às competências da empresa e os seus recursos 

se ajustam ao que é exigido pela nova área de produto e mercado. “Se as 

novas competências exigidas forem muito diferentes das que a empresa 

possui, então, poderá haver deseconomias em qualquer uma das principais 

áreas funcionais. Assim, a implantação de novos empreendimentos pode ter 

uma sinergia negativa, e não apenas positiva”. (p. 79)  

Da mesma forma, Ansoff (1991) salienta que se os problemas na nova 

empresa forem pouco familiares, não apenas a sinergia positiva será 

reduzida, como haverá um risco claro de um efeito negativo em decorrência 

das decisões da alta administração, especialmente em áreas envolvendo 

tecnologia avançada. Por exemplo, a administração, de uma empresa nesse 

tipo de setor estaria em desvantagem se tentasse, sem experiência anterior, 

assumir a responsabilidade por decisões de fixação de preços e propaganda 

numa área altamente competitiva de bens de consumo, como as de cigarro 

ou automóveis. (p. 76) 
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Kaplan e Norton (1997) lembram que com muita freqüência, a sinergia 

obtida com os recursos corporativos compartilhados, como manutenção, 

compras, recursos humanos, tecnologia da informação ou finanças, não 

estão sujeitos ao teste do mercado. Conseqüentemente, segundo os 

autores, estes recursos acabam se transformando em fonte de desvantagem 

competitiva, ao invés de elemento de vantagem proveniente da empresa-

mãe. 

Também para Porter (1996), o conceito de sinergia deve ser avaliado de 

forma criteriosa. O autor aponta que a principal dificuldade é sua 

implantação. “Uma empresa que pode definir as sinergias que está 

perseguindo ainda enfrenta significantes impedimentos organizacionais para 

alcançá-las” (p. 732). Outro aspecto que dificulta a sua avaliação, levantado 

por Johnson e Scholes (1998), é que freqüentemente, os resultados da 

sinergia são provenientes de fontes intangíveis quando duas ou mais 

cadeias de valor estão relacionadas. 
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2.4) UNIDADE ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS  

A inovação leva à diversificação de mercados, produtos e tecnologias 

utilizadas pelas empresas. A questão que se apresenta é como as empresas 

devem tratar internamente a adoção de inovação. Neste sentido, o conceito 

de UENs pode ser utilizado para a ajudar na decisão de incorporar a 

inovação na estrutura existente ou criar uma nova. 

2.4.1) Origem e definição do conceito 

De acordo com Rodrigues (2003) o conceito de Strategic Business Unit 

(SBU) nasceu com a experiência de planejamento estratégico na General 

Electric (GE). O autor identifica dois artigos seminiais e os respectivos 

autores que teorizaram a prática da GE: S. H. Springer em 1973, num artigo 

justamente intitulado "Strategic Management in GE", e publicado na revista 

Operations Research, e, William Kearney Hall, em 1978, no artigo "SBUs: 

Hot New Topic In The Management Of Diversification", publicado na revista 

Business Horizons. O conceito foi traduzido para o português como Unidade 

Estratégica de Negócios (UENs). 

No primeiro artigo sobre Unidade Estratégica de Negócios, Springer (1973) 

a define como sendo um negócio ou coleção de negócios relacionados que 

tem sua própria missão, concorrência e mercado. A responsabilidade e a 

prestação de contas deste negócio, no curto e longo prazo, pode estar 

focada de forma realista na mão de um gerente. Este gerente é responsável 

pela estratégia de sua UENs, mas seu plano deve estar em sintonia fina com 

os objetivos de alocação de recursos, para os interesses balanceados da 

companhia como um todo. 

Em seu artigo Hall (1978) esclarece que o conceito de SBUs começou em 

1971 nos escritórios da General Electric, na época a empresa mais 

diversificada. O autor lembra que na década de 60 com uma estrutura 

descentralizada, a empresa obteve grande crescimento de vendas mas seu 
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lucro foi pequeno. A direção da empresa então decidiu pela implantação de 

um novo sistema que ficou conhecido como SBUs (Strategic Business Unit). 

O processo de planejamento corporativo de UENs, desenvolvido pelo corpo 

gerencial da GE e por um time de consultores, esteve baseado em 4 etapas 

(HALL, 1978, p. 18): 

 Identificação das unidades estratégicas de negócio 

 Análise estratégica destas unidades para encontrar sua posição 

competitiva e sua atratividade do segmento produto-mercado no 

longo prazo. 

 Administração estratégica destas unidades considerando-se o seu 

posicionamento 

 Acompanhamento estratégico e a reavaliação da UENs e o 

desempenho corporativo 

O conceito fundamental na identificação da UENs é identificar segmentos 

produto-mercado independentes para os quais a empresa está direcionada. 

A idéia essencial é descentralizar com base em elementos estratégicos, não 

de acordo com o tamanho ou tempo de controle (HALL, 1978, p. 18).  

Hall (1978) esclarece que como resultado da aplicação do conceito, a GE 

teve seus 9 grupos e 48 divisões reorganizados em 43 UENs, muitas das 

quais agregavam grupos tradicionais, divisões e centros de custos. Por 

exemplo, em 3 divisões separadas, as máquinas para a preparação de 

alimentos foram agrupadas como uma única UENs direcionada para o 

mercado de utilidades domésticas. 

Segundo Ansoff (1991), o enfoque da GE consistiu em deixar intacta a 

estrutura organizacional existente que havia evoluído com a finalidade de 

apoiar as atividades operacionais de geração de lucros correntes. Dentro 

desta estrutura, foram identificadas algumas unidades (em níveis 



 61

hierárquicos diferentes) que ofereciam um foco natural tanto para 

responsabilidades estratégicas quanto operacionais. Os administradores 

escolhidos para as UENs ficaram subordinados a dois chefes diferentes, um 

para desenvolvimento estratégico, e outro para atividades de geração de 

lucros correntes. 

Johnson e Scholes (1998) definiram-na como uma unidade que tem um 

mercado externo para os seus produtos e serviços que é distinto de outra 

unidade, e que não corresponde necessariamente ao layout organizacional 

formal da empresa, em muitos casos ainda estruturada por grandes 

divisões.  

Entretanto conforme salienta Ansoff (1991), em decorrência da 

disassociação entre a autoridade e a responsabilidade pelo desenvolvimento 

estratégico ficarem divorciadas da autoridade e responsabilidade pelas 

operações, a GE introduziu o conceito de Unidade Estratégica de Negócios 

(UENs), que dá responsabilidades estratégicas e operacionais completas a 

subunidades selecionadas dentro de toda a estrutura organizacional. 

Para Kotler (2000) cada uma das UENs da General Electric apresentava três 

características (p. 90): 

 É um negócio isolado ou um conjunto de negócios relacionados que 

pode ser planejado separadamente do restante da empresa, 

 Tem seu próprio grupo de concorrentes, e 

 Tem um gerente responsável pelo planejamento estratégico e pelo 

desempenho, que controla a maioria dos fatores que afetam os 

lucros. 

Para Kotler (2000) considera o estabelecimento das unidades de negócios 

como uma das quatro atividades de planejamento no âmbito corporativo. As 

outras são: definição da missão corporativa, alocação de recursos a cada 
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UENs e planejamento de novos negócios e, a redução de negócios 

superados. Kotler (2000) ressalta que a UENs é muito utilizada em 

empresas maiores que normalmente administram negócios diferentes, cada 

um exigindo sua própria estratégia. 

Para Kaplan e Norton (1997), ”uma UENs deve possuir seus próprios 

produtos e clientes, canais de distribuição, e instalações de produção. Na 

aplicação de seu modelo de avaliação, o Balanced Scorecard, uma unidade 

estratégica de negócios ideal é aquela que executa atividades ao longo de 

toda a cadeia de valores: inovação, operações, marketing, distribuição, 

vendas e serviço” (p. 37).  

Conforme apresentados pelos referidos autores, a criação da UENs 

decorreu da diversificação na fabricação de produtos que levou as empresas 

a separarem os negócios da empresa em unidades menores, para atender à 

necessidade de geração de lucro. Entretanto, as empresas também têm a 

opção de criar novas unidades quando uma nova demanda de mercado 

deve ser atendida. 

O desafio enfrentado pela empresa em um processo de inovação 

apresentado por Christensen (2001), ocorre quando os gerentes verificam 

que as capacidades de uma organização não são adequadas a uma nova 

tarefa. Neste momento, eles se deparam com três opções para criar novas 

capacidades exigidas (CHRISTENSEN, 2001, p. 181): 

 Adquirir uma organização diferente, com processos e valores bem 

adequados à nova tarefa; 

 Tentar mudar os processos e valores da organização atual; 

 Criar uma organização independente e desenvolver dentro dela os 

novos processos e valores exigidos para resolver o novo problema. 
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Christensen e Raynor (2003) apontam para o fato de ao escolher a terceira 

opção, a separação, os contadores da empresa argumentariam que é 

possível eliminar custos indiretos redundantes mediante a consolidação de 

unidades de negócios em entidades mais amplas. Para os autores, esses 

analistas raramente avaliam o impacto dessas consolidações sobre o novo 

nível de exigência das grandes unidades resultantes, impondo que qualquer 

novo negócio torne-se grande muito rapidamente. 

2.4.2) Planejamento da estratégia da unidade de negócios 

Em relação à diversificação, Porter (1996) identifica que uma empresa 

diversificada tem dois níveis de estratégia: estratégia da unidade de 

negócios (ou competitiva) e a estratégia corporativa (ou global). O autor 

salienta que a estratégia corporativa está relacionada a duas questões 

diferentes: em qual negócio a empresa deveria estar e como a 

administração central deve gerenciar o conjunto de unidade de negócios. 

Porter (1996) a estratégia corporativa é o que faz a empresa como um todo 

conseguir mais do que a soma de suas partes de unidades de negócio. Por 

outro lado, a estratégia da unidade de negócios (ou competitiva) implica em 

como criar vantagem competitiva em cada um dos negócios nos quais a 

empresa compete. Portanto segundo o autor a definição da estratégia da 

UENs deve-se considerar a estratégia corporativa. 

Hall (1978) afirma que o enfoque de UENs para administração da 

diversificação exige fortes mudanças nos sistemas de orçamento, 

apropriação do capital, mensuração, recompensa e desenvolvimento 

gerencial. 

Para Markides (1999) existem seis princípios considerados fundamentais 

para a elaboração da estratégia. Dentre eles estão a escolha de um 

posicionamento estratégico singular para a empresa a partir de inúmeras 

opções cujo mosaico de atividades consistirão na estratégia da empresa. O 
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autor ressalta que o posicionamento escolhido precisará de suporte 

organizacional adequado para funcionar apropriadamente. 

Hall (1978) apresenta os princípios sob os quais o planejamento da UENs 

deve estar baseado (HALL, 1978, p. 17):  

 Uma empresa diversificada deve ser administrada como um portifólio 

de negócios, com cada uma das unidades de negócios direcionada 

para um segmento produto-mercado definido claramente com uma 

estratégia específica.  

 Cada unidade do portifólio deve desenvolver uma estratégia 

personalizada de acordo com suas capacidades de necessidades 

competitivas, mas consistentes com as capacidades e necessidades 

da corporação.  

 O conjunto do portifólio de negócios deve ser administrado pela 

alocação de capital e recursos gerenciais para servir aos interesses 

da empresa como um todo – para atingir um crescimento balanceado 

de vendas, ganhos e uma carteira de ativos com um nível aceitável e 

controlado de risco. Essencialmente, o portifólio deve ser criado e 

administrado para atingir a estratégia global da corporação. 

Para Kaplan e Norton (1997), um elemento importante no processo de 

planejamento é a identificação das relações entre uma unidade de negócios 

e as outras unidades da empresa e as atividades exercidas em nível 

corporativo. Segundo os autores, “a relação com outras unidades abre 

oportunidades para que a ação seja reforçada mutuamente e as melhores 

práticas compartilhadas” (p. 254). Essas oportunidades incluem o 

desenvolvimento e a troca de conhecimento sobre tecnologias críticas e 

competências essenciais, coordenação de iniciativas de marketing para 

clientes comuns e compartilhamento de recursos de produção e distribuição, 

onde existem as economias significativas de escala e escopo.  
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Porter (1996) esclarece que toda unidade de negócio é uma coleção de 

atividades distintas indo das vendas à contabilidade que a permite competir. 

Para o autor é necessário identificar quais são as atividades que agregam 

valor no nível da UENs, e não na companhia como um todo, é a forma de se 

obter vantagem competitiva. “O fracasso da estratégia corporativa reflete o 

fato que a maioria das empresas diversificadas não pensaram como elas 

realmente adicionam valor. A estratégia corporativa que realmente alavanca 

a vantagem competitiva de cada unidade de negócio é a melhor defesa 

contra a concorrência” (p. 735). Para o autor a definição da estratégia 

corporativa deve considerar as seguintes premissas (p. 728): 

 A concorrência ocorre no nível da unidade de negócio; 

 É inevitável que a diversificação adicione custos e restrições às 

unidades de negócio, e 

 É mais fácil deixar para os acionistas a atividade de diversificação de 

seus investimentos. 

Por outro lado, segundo Levitt citado em Kotler (2000)6, é melhor definir um 

negócio pelo mercado em que atua ao invés de defini-lo pelos seus 

produtos. “Um negócio precisa ser visto como um processo de satisfação do 

cliente, não como um processo de produção de mercadorias. Os produtos 

são transitórios, mas as necessidades básicas e os grupos de clientes são 

eternos” (p. 89).  

Porter (1996) amplia o conceito descrevendo as etapas para que uma 

empresa escolha uma estratégia corporativa (p. 735): 

 Identificar o inter-relacionamento já existente entre as unidades de 

negócio.  

                                                           
6A obra citada por Kotler (2000) é LEVITT, Theodore. “Marketing Myopia”, Harvard Business 
Review, Jul/Ago, 1960, p. 45-56 



 66

 Selecionar o core business que será a base da estratégia corporativa.  

 Criar mecanismos organizacionais horizontais para facilitar o inter-

relacionamento entre os core business e preparar o trabalho para 

futura diversificação relacionada.  

 Perseguir oportunidades de diversificação que permitam compartilhar 

atividades.  

 Perseguir a diversificação por meio da transferência de habilidades 

se as oportunidades para compartilhar atividades forem limitadas ou 

exaustivas.  

 Perseguir a estratégia de reestruturação quando esta se adaptar às 

habilidades da gestão ou não existem boas oportunidades para 

estabelecer inter-relacionamento corporativo.  

 Pagar dividendos aos acionistas que assim podem ser os 

administradores de portifólio. 

2.4.3) Gestão da Unidade Estratégica de Negócios 

Dado que a empresa escolheu o que fazer e entendeu a natureza de seu 

mercado, Besanko; Dranove e Shanley (2000) afirmam que ela pode então 

decidir como e em que base irá competir. Para os autores, o próximo passo 

é decidir como se organizará internamente para implementar suas 

estratégias. Cabe à organização estabelecer os termos pelos quais os 

recursos serão usados e como as informações serão disseminadas pela 

empresa. Deve também determinar como alinhar os objetivos individuais dos 

atores internos com os objetivos globais da empresa. Segundo os autores, a 

maneira como a UENs se organiza forma um conjunto importante de 

decisões estratégicas. Citam como exemplo desta influência, a forma como 

a organização está estruturada e a extensão dos sistemas de incentivos 

formais em oposição às influências informais. 
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Segundo Hall (1978), o ideal é que uma UENs tenha prioridade na 

responsabilidade e autoridade para administrar as funções básicas do 

negócio, tais como, engenharia, fabricação, marketing e distribuição. 

Entretanto o autor afirma que, na prática, o compartilhamento de facilidades 

e canais de distribuição, restrições de mão-de-obra e negócios e decisões 

do negócio tem resultado em um desvio deste conceito de autonomia. Ele 

exemplifica com o caso da empresa General Foods que compartilhava o 

processo de fabricação e recursos de distribuição com produtos 

direcionados a vários segmentos. 

Markides (1999) lembra que a implementação da estratégia ocorre dentro de 

um “ambiente organizacional” que produz os comportamentos observados 

nas empresas. Entretanto, ressalta que para assegurar que os funcionários 

tenham o comportamento estratégico desejado, a empresa precisa criar o 

ambiente apropriado que promova e suporte a estratégia escolhida. 

Entretanto, Ansoff (1991) alerta para os problemas organizacionais 

decorrentes da implantação de UENs. Segundo o autor, a introdução das 

UENs sobre uma organização existente cria duas subestruturas, ambas as 

quais são ocupadas pelo mesmo grupo de administradores. Assim, os 

administradores precisam aprender a “usar dois chapéus” alternadamente, e 

a desempenhar papéis diferentes quando se envolvem com atividades 

concorrenciais e empreendedoriais. O autor sugere como a melhor maneira 

de proteger a atividade empreendedorial e a atividade operacional uma da 

outra é subdividir a empresa em duas partes, que ele denomina Estrutura 

Dualista (p. 211). Estas duas subestruturas devem ser geridas de uma 

maneira firme e flexível.  

Em particular, as linhas de comunicação entre as UENs e a 
administração central devem ser diferentes das linhas de 
comunicação empregadas para a administração de atividades 
correntes. Além do mais, tem se tornado prática comum, dentro 
da administração central, atribuir a responsabilidade pela gestão 
empreendedorial e a responsabilidade pela gestão concorrencial 
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a pessoas distintas (geralmente, a empreendedorial ao Diretor 
Executivo, e a concorrencial ao Diretor de Operações) 
(ANSOFF, 1991, p. 212). 

Conforme apresentado na figura 2.5, Ansoff (1991) sugere que as unidades 

operacionais responsáveis pela geração de lucros sejam agrupadas sob um 

administrador de operações, e as UENs preocupadas com o 

desenvolvimento de novos negócios, agrupadas sob um administrador de 

desenvolvimento estratégico. À medida que o desenvolvimento estratégico 

se completa, um empreendimento pode ser transformado numa nova 

unidade operacional da empresa, ou o novo negócio pode ser absorvido por 

uma divisão de operações já existente. O autor identifica duas maneiras 

distintas de se efetuar o agrupamento (p. 213): 

 Atribuir todas as atividades empreendedoriais, bem como o esforço 

evolutivo de pesquisa e desenvolvimento, ao grupo de 

desenvolvimento estratégico. O grupo operacional deve ficar limitado 

à produção, distribuição e marketing.  

 Uma abordagem mais sutil é deixar o grupo operacional com o 

controle da evolução estratégica dos negócios já existentes e 

confinar o grupo de desenvolvimento estratégico ao desenvolvimento 

de novos negócios. 
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Figura 2.5 – Estruturas Separadas 
Fonte: ANSOFF, 1991, p. 212 
 

Para Christensen (2001), ao se depararem com a necessidade de criar uma 

organização autônoma, os gerentes necessitam compor as capacidades 

para enfrentar a mudança antes de ela afetar os negócios principais. Em 

outras palavras, a organização precisa estar direcionada ao novo desafio, 

separado da antiga, cujos processos continuam sintonizados com o modelo 

de negócio existente. Segundo o autor, para realizar simultaneamente 

ambos os tipos de tarefa, a empresa necessita de dois processos muito 
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das quais podem ser definidos e refinados processos diferentes para 

solucionar novos problemas. 

Hall (1978) revela que conforme observou um executivo de uma grande 

empresa, a maioria das empresas adotou o conceito de UENs pela metade: 

elas posicionaram seus segmentos de produto-mercado mas continuaram a 

remunerar e promover os gerentes por critérios tradicionais. Para o autor as 

empresas bem-sucedidas na aplicação do conceito de UENs serão aquelas 

que mudarem todos seus sistemas de gestão: desenvolver e remunerar os 

gerentes das UENs de forma diferenciada dependendo da posição da UENs 

e da estratégia adotada que é apropriada para os elementos do portifolio (p. 

23). 

Para entender como formular uma estratégia corporativa Porter (1996) 

afirma que é necessário especificar as condições sob as quais a 

diversificação realmente criará valor para o acionista. Estas condições 

podem ser resumidas em três testes essenciais (p. 729): 

 Teste da atratividade – os setores escolhidos para a diversificação 

precisam ser estruturalmente atrativos ou capazes de se tornarem 

atrativos.  

 Teste do custo de entrada – o custo de entrada não pode capitalizar 

todos os lucros futuros.  

 Teste do valor agregado – a nova unidade precisa ganhar vantagem 

competitiva a partir de sua ligação com a empresa ou vice-versa. 

Para enfrentar a dificuldade de mudança nos processos já existentes, 

Christensen e Raynor (2003) aconselham a criação de uma organização 

separada.  

O Dilema da Inovação observa que as empresas tradicionais 
conseguiram manter-se à frente dos respectivos setores, ao se 
defrontarem com tecnologias disruptivas, apenas quando 
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criaram uma organização completamente separada e lhe 
garantiram plena liberdade para desenvolver um 
empreendimento totalmente novo, com modelo de negócios 
absolutamente inédito. (...) Várias empresas que enfrentavam 
disrupções conseguiram tornar-se líderes de setores 
emergentes, por meio da constituição de unidades 
organizacionais próprias para cuidar da disrupção 
(CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003, p. 47).  

A tarefa de alocação de recursos em uma empresa multi-negócios também é 

abordada por Springer (1973). Segundo os autor esta atividades devem 

seguir os seguintes requisitos (p. 1178): 

 Informações de alta qualidade devem estar disponíveis para o CEO 

(Corporate Executive Office). Cada unidade de negócios precisa fazer 

bem feito o seu trabalho de planejamento estratégico que inclui nove 

elementos, dentre os quais análise da concorrência, do ambiente, 

avaliação de recursos, identificação de oportunidades etc; 

 Alternativas estratégicas para alocação de recursos contendo várias 

combinações para auxiliar na tomada de decisões.  

 Enfoque com alta disciplina para que o planejamento de todas as 

UENs estejam integradas à estratégia da companhia. 

Entretanto, Springer (1973) salienta que em uma grande empresa com 

várias UENs, o que é melhor para cada UENs nem sempre é melhor para a 

empresa como um todo. Assim, as alternativas estratégicas precisam ser 

desenvolvidas para pelo menos algumas das UENs, permitindo uma 

combinação que otimizará a performance da companhia, obtendo ao mesmo 

tempo, o máximo de sinergia ao longo de todos o espectro de negócios.  
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2.5) IMPLICAÇÕES DO VAREJO MULTICANAL NO COMPOSTO VAREJISTA 

De acordo com Parente (2000), “o conjunto de variáveis que compõem o 

esforço de marketing do varejista é conhecido como o ‘composto de 

marketing do varejista’, ou simplesmente como ‘composto varejista’ e 

engloba todas os fatores controláveis que o varejista articula para conquistar 

as preferências dos consumidores” (p. 61). Segundo o autor, para facilitar a 

ordenação destes fatores decisivos para que o varejista se diferencie no 

mercado, diversos estudiosos de varejo têm desenvolvido diferentes formas 

de classificação. Mason, Mayer e Wilkinson (1993) desenvolveram a 

classificação dos 6 Ps: preço, produto, promoção, pessoal, ponto, 

apresentação. Levy e Weitz (1996) identificam oito elementos do composto 

varejista: pricing, sortimento de mercadorias, compra de mercadorias, 

propaganda e promoção, retail selling, serviço ao cliente, gerenciamento da 

loja, layout da loja e visual merchandising.  

Neste trabalho será adotado o modelo com 6 variáveis, também utilizado por 

Parente (2000) na estruturação de seu livro. Este modelo foi desenvolvido 

com base no varejo convencional cujo principal modelo de negócios são os 

pontos-de-venda localizados em ruas e/ou centros comerciais planejados. 

Entretanto, ao implantar um site na Internet com o objetivo de vender seus 

produtos e serviços, estes varejistas devem decidir como as variáveis dos 6 

Ps estarão presentes na loja física e na virtual. A seguir cada uma destas 

variáveis do composto do varejo será apresentada apontando os aspectos 

que devem ser considerados para a sua adaptação ao varejo multicanal. 

2.5.1) Preço 

A variável “Preço” do modelo dos 6Ps está relacionada com as decisões de 

alinhamento de preço, política de descontos, relação benefício/custo, 

concessão de crédito, ajustes do preço inicial e meios de pagamento. Estas 

decisões tornaram-se mais complexas, no momento em que o mesmo 
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varejista oferece produtos e serviços em lojas e na Internet, freqüentados 

pelos mesmos clientes cujas expectativas são distintas em cada um dos 

ambientes.  

O preço de um produto vendido na loja deve ser o mesmo praticado no site 

comercial? Não há consenso a respeito desta questão na literatura 

acadêmica. Stone, Hobbs e Khaleeli (2002) acreditam que preços diferentes 

são impraticáveis; os clientes esperam pagar o mesmo preço comprando 

online e offline, mesmo se for mais vantajoso para a empresa vender online. 

Por outro lado, Willians et al. (1999) afirmam que o argumento das 

empresas para uma política de preços iguais é irrealista, pois os clientes 

offline devem inevitavelmente pagar a mais pela satisfação da experiência 

de compra na loja. Os internautas esperam preços menores, não importando 

em qual website compraram, se este é um pure Internet player ou um canal 

online que é parte integrante de uma operação mais ampla de multicanal.  

Zettelmeyer (2000) confirma que algumas empresas colocam preços 

menores na Internet do que nos canais convencionais. De acordo com a 

pesquisa da Boston Consulting Group (BCG, 2001), a quase totalidade dos 

compradores online afirmou que os preços menores são o maior atrativo 

para aumentar suas compras na Internet. Outro aspecto importante relativo 

à variável preço citado por Doherty, Ellis-Chadwick e Hart (1999) é o fato de 

o varejo virtual aumentar a concorrência por causa da facilidade que o 

consumidor tem em fazer pesquisa para comparação de preços. Os sites 

brasileiros especializados na comparação de preços entre produtos são o 

Buscapé e o Bondfaro.  

2.5.2) Produto 

Em relação à variável “Produto” as decisões varejistas referem-se ao 

sortimento, compra de mercadorias, sua amplitude e profundidade, a 

qualidade dos produtos e serviços relacionados, às opções de marcas, tipos 
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de fornecedores, previsão de vendas, gerenciamento de estoques e 

alocação das mercadorias nas lojas.  

Stone, Hobbs e Khaleeli (2002) apontam para a importância da decisão se o 

mesmo sortimento de produtos será vendido em todos os canais e, 

aconselham que para ter consistência na oferta dos produtos e serviços, as 

empresas devem começar com produtos de alto giro, primeiro focando na 

profundidade de sua principal categoria de produtos, depois ampliá-la 

adicionando produtos complementares. Finalmente, após conseguir massa 

crítica, recomendam a introdução de categorias e serviços diferenciados, 

tanto online como offline. Uma questão crucial apontada por Peterson, 

Balasubramanian e Bronnenberg (1997) é a preocupação com a gestão de 

estoques. Segundo Lawson (2001), atualmente existem tecnologias que 

permitem que varejistas e clientes tenham acesso em tempo real às 

informações de estoque e o processamento das transações de qualquer 

ponto do sistema. 

As empresas que trabalham com vários tipos de mercadoria podem definir 

estratégias diferentes para cada um de seus produtos e, dependendo do 

tamanho do segmento de potenciais compradores online para as diferentes 

categorias, elas podem facilitar o acesso do consumidor para algumas 

mercadorias e dificultar para outras. (ZETTELMEYER, 2000). Vijayasarathy 

e Jones (2000) exemplificam com o caso de varejistas de catálogo de 

roupas que alguns optaram por fornecer uma seleção limitada de 

mercadorias em seus catálogos na Web, enquanto outros têm o mesmo 

sortimento para o impresso e o online. Apesar desta limitação de produtos 

ser uma maneira prudente de testar o interesse do consumidor, quando ele 

se sentir confiante no ambiente online, ele gostará de ter no catálogo Web, 

as mesmas opções disponíveis nos vários canais. Apesar da diferença no 

sortimento de produtos poder frustrar a expectativas dos clientes, existem 

razões comerciais que direcionam esta opção, tais como, os custos de 

entrega e o risco do cliente escolher produtos de forma errada resultando 



 75

em altas taxas de devolução (STONE, HOBBS e KHALEELI, 2002). Para 

Porto (1999) este aspecto ganha importância na medida em que o fornecer o 

máximo de informações sobre os produtos é uma forma de suprir a falta de 

manuseio do produto na compra online, como a opinião dos clientes que já 

compraram o produto, dimensões, fotos de vários ângulos etc, e no caso de 

livros, as resenhas, a opinião dos leitores, matérias publicadas em jornais e 

revistas, crítica de especialistas etc. 

2.5.3) Promoção 

O modelo dos 6Ps na variável “Promoção” agrupa as ações de marketing 

responsáveis pela divulgação da empresa varejista visando aumento das 

vendas de seus produtos e serviços. Dentre elas estão: propaganda, 

publicidade e relações públicas (press release, coletiva de imprensa), oferta 

e sinalização de produtos, promoções (demonstrações, cupons, prêmios, 

sorteios) e venda pessoal. À medida que se amplia o alcance da Internet, as 

empresas tendem a replicar na Web estas estratégias dos canais 

convencionais. De acordo com Stone, Hobbs, Khaleeli (2002), as empresas 

podem usar várias estratégias para conseguir ter consistência nas 

promoções e no serviço ao cliente integrado-os entre os canais. Os autores 

sugerem mesclar os mailings para melhorar os resultados das promoções 

por catálogo e email e lançar programas de fidelidade cross-channel para 

incrementar a retenção do cliente. Entretanto, advertem que os clientes 

devem ser recompensados não importando em qual canal tenham 

completado a transação. 

Gulati e Garino (2000) indicam algumas formas de mostrar ao consumidor, a 

integração entre as promoções da loja física e o site comercial do varejista: 

logomarca da empresa no site, endereço do site nas sacolas de compras e 

notas fiscais, as ofertas nas lojas e calendário de atividades promocionais 

complementares nos dois ambientes. Tiernam (2001) lembra que os 

varejistas devem incorporar estratégias específicas do ambiente online, tais 
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como: anúncios com banners em outros sites, links patrocinados em sites de 

busca, incentivo à criação de comunidades e promoção de bate-papo em 

tempo real (chats) entre seus internautas.  

No Brasil os portais que atraem grande fluxo de internautas, como o UOL, 

IG, MSN e Terra, além do shopping virtual ShopFácil, são boas opções para 

os varejistas anunciarem com banners. 

2.5.4) People 

Apesar de sua designação estar estritamente relacionada com as pessoas 

que trabalham na empresa varejista, este “P” refere-se também aos serviços 

prestados na loja durante o processo de venda e atendimento ao cliente. 

Assim são elementos desta variável: o tipo de venda pessoal, fornecimento 

de informações, serviço de atendimento ao cliente, rapidez e qualidade dos 

serviços, aproximação dos vendedores com o cliente e o papel 

desempenhado por eles nas lojas, processo de venda e resposta a 

reclamações.  

Ao optarem pela integração total entre a loja física e virtual, Gulati e Garino 

(2001) citam algumas práticas encontradas em varejistas multicanal: 

pesquisa das opções de produtos no site caracterizado pela grande riqueza 

de informações sobre características do produto, estoques e preços; 

possibilidade de comprar online e solicitar que o pedido seja entregue no dia 

seguinte sem pagar frete; identificando qual a loja mais próxima tem o 

produto em estoque para buscá-lo pessoalmente; fornecimento de 

informações online sobre localização e estoques das lojas; uso das lojas 

físicas para promover a operação da loja virtual; implantação de quiosques 

nas lojas com acesso ao site para que os clientes pesquisem o sortimento 

da loja. Tendo também uma operação de venda por catálogo e telefone, os 

autores salientam que é possível ainda que os atendentes do call center 

usem a interface web para cadastrar os pedidos, fornecer informações 
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detalhadas sobre os produtos, além de consultar estoques, sugerir 

alternativas para produtos em falta e fazer venda cruzada de produtos 

complementares e consultar histórico de pedidos do cliente agilizando o 

pedido. 

Para Gulati e Garino (2001) a decisão de integrar as operações deve ser 

tomada com base na solidez da infra-estrutura de distribuição e sistema de 

informações já existentes e a possibilidade de sua migração para o 

ambiente de Internet. Operações integradas promovem redução de custos, 

site mais atrativo e informativo, além de vantagem competitiva em relação 

aos concorrentes que atuam somente na Internet. De acordo com Tiernam 

(2001) serviços como lista de casamento, vale-presente e embalagem para 

presente podem ser perfeitamente oferecidos tanto na loja quanto no site. 

Stone, Hobbs, Khaleeli (2002) ampliam o conceito sugerindo a utilização das 

lojas físicas para fornecer serviços locais e aprimorar a conveniência para 

consumidores online. De acordo com a pesquisa da BCG (2001), a quase 

totalidade dos compradores online apontou que aumentariam suas compras 

na Internet caso as empresas oferecessem o serviço de frete grátis para a 

entrega de produtos. 

2.5.5) Ponto 

No que se refere à variável “Ponto” (Place) estão presentes os aspectos 

relativos à localização e visibilidade da loja, horário de atendimento, formas 

de acesso, gestão de funcionários (recrutamento, seleção, recompensas) e 

prevenção de perdas. Apesar destes aspectos estarem ligadas ao varejo 

“tijolo-e-cimento”, as relações entre a loja física e a loja virtual podem ser 

estreitadas. Pesquisas têm constatado que a primeira tem o efeito de 

aumentar as vendas na segunda. Com isso, redes de lojas já constituídas 

têm grande vantagem competitiva, pois já são referência para o consumidor 

que, assim, se sente mais confiante para comprar no respectivo site. Isso 

ocorre porque, para o consumidor, mesmo utilizando um meio virtual, a 
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transação online está sendo realizada com uma “empresa real”. Dessa 

forma é comum, a incorporação do site ao processo de decisão de compra 

por trazer facilidades ao consumidor na pesquisa de preços e acesso a 

informações detalhadas sobre o produto. (PORTO, 2006) 

Uma forma de integração dos ambientes físico e virtual é aproveitar as 

vantagens na prestação de serviços de cada um dos canais. Tiernam (2001) 

lembra que os varejistas podem anunciar eventos em seu site para gerar 

tráfego nas lojas. Neste sentido é crescente a utilização das lojas por sua 

qualidade de distribuição local e para outros serviços, como a devolução de 

mercadoria (Simons, Steinfield e Bouwman, 2002). Pela facilidade de acesso 

às informações de estoque em qualquer um dos canais utilizados pela 

empresa, Lawson (2001) explica que o consumidor pode encontrar a 

mercadoria que ele deseja no canal online, comprá-la e retirar na loja mais 

próxima. Ou então, o cliente pode comprar online, solicitar que a mercadoria 

seja entregue em sua casa e, caso fique insatisfeito, devolvê-la na loja perto 

de seu domicilio. Para que isso ocorra é necessária a centralização da base 

de dados do cliente e seu histórico de compras, bem como que estas 

informações estejam disponíveis para consulta em todos os canais de 

vendas.  

Ao adicionar um site comercial em sua estratégia de vendas, as empresas 

devem dar muita atenção aos aspectos relacionados ao serviço de entrega 

do produto, pois segundo pesquisa da BCG (2001), os consumidores punem 

aquelas que falharem na operação online: dos compradores que tiveram 

problemas em compras online, 35% parou de usar o website para pesquisar, 

32% deixou de comprar e 6% não comprou mais na loja do varejista que 

falhou na Internet. Neste sentido, sites como o brasileiro eBit que fornecem 

avaliações dos internautas sobre os serviços prestados por empresas no 

varejo virtual são importantes para aumentar a percepção de segurança e 

ajudar na escolha do varejista. 
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2.5.6) aPresentação 

No modelo dos 6Ps, a “Apresentação” está intimamente ligada com o 

ambiente da loja cujos elementos são: layout da loja e tipos de design 

(grade, fluxo livre), visual merchandising, planejamento do espaço 

(departamentos, planogramas), apresentação das mercadorias, ambientação 

(atmosfera, música, cor).  

Esta é a variável mais difícil de transpor para o limitado ambiente da 

Internet, que não permite reproduzir as sensações de uma compra na loja. 

Entretanto, alguns varejistas têm utilizado alguns elementos que permitem a 

reprodução da identidade da empresa para a loja virtual, tais como logotipia, 

cores, apresentação das mercadorias e planejamento do espaço. Tiernam 

(2001) aponta que é prática de varejistas americanos disponibilizarem em 

seus respectivos sites: visita virtual, sistemas de busca, fotos dos produtos, 

separação dos produtos em categorias, diferentes formas de navegação 

pelo mapa do site ou pelas categorias. 
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2.6) ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO DE AMBIENTES FÍSICO E VIRTUAL 

Neste item serão apresentadas três formas diferentes de análise dos 

estágios de adoção e integração de ambientes físico e virtual: Os 5 modelos 

organizacionais de Moore (2000), os Modelos Duplos de Markides e 

Charitou (2005) e o Espectro clicks-and-mortar de Gulati e Garino (2000). 

2.6.1) Os 5 modelos organizacionais para e-Business de Moore 

Moore (2000) afirma que algumas empresas acreditam que o e-business é 

um dos pilares da Nova Economia, juntamente com gestão do conhecimento 

e parcerias estratégicas, enquanto que outras acham que ainda levará 

tempo para serem afetadas e que os aspectos da Velha Economia ainda 

serão bem sucedidos por muitos anos. Para o autor a posição ocupada pela 

empresa neste contínuo afeta a forma como ela deve formatar suas 

atividades no e-business, como está alocada na organização, quem é o 

responsável por estes esforços e o comprometimento obtido para 

transformar a organização em um e-organização. 

Questões-chave 
Nova 

empresa 
separada 

Empresa 
semi-

autônoma 

Totalmente 
integrada 

às funções 

Integrada 
ao depto de 

TI 

Empresa 
paralela 

Impacto na cultura 
da organização 
proprietária 

Muito 
baixo Baixo Médio Baixo 

Potencial-
mente alto no 
longo prazo 

Grau de controle 
gerencial Baixo Médio Alto Médio Baixo 

Contribuição ao 
valor para acionista 

Potencial-
mente alto 

Baixo 
(hoje) 

Baixo 
(hoje) 

Baixo 
(hoje) Médio 

Retenção da cultura 
Internet Alto Médio Baixo Baixo Alto 

Atração / retenção 
de funcionários-
chave 

Alto Médio Baixo X Alto 

Atração para 
Alianças Alto Médio Baixo Baixo Médio 

Quadro 2.6 – Cinco modelos e-business para grandes empresas 
Fonte: MOORE, 2000, p. 27 
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De acordo com Moore (2000) “o e-business está aqui para ficar, e com 

grande força. O e-business B2C colocou muitos negócios em novos canais e 

levou muitos setores a repensarem seus atuais enfoques e formas de 

atender a seus usuários finais”. (p. 26) 

Em suas pesquisas com empresas de diversos países e setores variados 

como indústria automobilística, de petróleo, companhias aéreas, varejistas 

etc., Moore (2000) identificou que elas têm usado cinco diferentes enfoques 

para se prepararem para o e-business. O quadro 2.6 a seguir apresenta 

estas cinco formas de organização e as respectivas forças e fraquezas. 

A decisão de qual modelo adotar depende da visão da empresa em relação 

à prioridade nas seis questões-chave. Além disso, deve considerar: quais 

são os principais concorrentes no setor? Qual o histórico da empresa e suas 

capacidades? Qual a visão que os executivos têm do futuro? (MOORE, 

2000, p. 28) 

Outro resultado de suas pesquisas é a identificação da evolução das 

iniciativas e-business que estão tomando diversos caminhos evolutivos, 

conforme apresentado na figura 2.6 abaixo. 

 
Figura 2.6 – Desenvolvimento de e-business para grandes empresas 
Fonte: Adaptado de MOORE, 2000, p. 28 
 

Empresa 
semi-autônoma 

Nova empresa 
separada 

Empresa 
paralela 

Totalmente 
integrada às 
funções da 

matriz

Integrada ao 
departamento 

de TI 

O desenvolvimento está tomando diversos caminhos
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Conforme apresentado na figura 2.6, Moore (2000) prevê que maioria das 

empresas irá adotar o modelo totalmente integrado, mesmo que iniciando 

e/ou passando por outros modelos antes disso. Além de identificar a posição 

neste contínuo, o autor acredita que “o desafio da cultura organizacional é 

como alavancar as forças da e-culture e assimilá-las com as culturas 

existentes na organização sem conseqüências negativas” (p. 26). 

2.6.2) As 4 Estratégias de Modelos Duplos de Markides e Charitou 

Citando Porter (1996) Markides e Charitou (2005)7 afirmam que o desafio de 

gerenciar dois modelos de negócio no mesmo mercado é que os dois 

modelos (e suas cadeias de valor subjacentes) poderiam entrar em conflito 

um com o outro. 

A existência desses trade-offs e conflitos significa que se a empresa tenta 

competir em ambas as posições simultaneamente corre o risco de pagar um 

alto preço custo e degradar o valor de suas atividades existentes (p. 56). 

Para enfrentar a inovação disruptiva, os autores apontam a sugestão de 

Christensen (2001) de manter os dois modelos de negócio (e suas cadeias 

de valor subjacentes) fisicamente separados em duas organizações 

diferentes. Com a separação evita-se que os atuais processos e a cultura da 

empresa sufoquem o novo modelo de negócio, podendo assim, desenvolver 

sua própria cultura, processos e estratégia sem a interferência dos atuais 

gestores que freqüentemente vêem ameaças de canibalização e conflitos de 

canal. Entretanto, os autores apontam que as desvantagens em manter os 

dois negócios separados são o fracasso em explorar as sinergias entre 

ambos, a dificuldade na nova empresa em alcançar um verdadeiro poder de 

permanecer no mercado e a criação de condições para futura integração. 

Por outro lado, se os dois modelos de negócio são integrados, o novo se 

beneficia dos recursos e do conhecimento da matriz, mas também está 
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sujeito a uma interferência inapropriada e a uma má-gestão por parte da 

empresa-mãe. Markides e Charitou (2005) afirmam que não há um melhor e 

único modo: 

Ao menos na literatura acadêmica tem havido desacordos sobre 
se, e como, uma empresa poderia gerenciar dois modelos 
diferentes e conflitantes de negócio ao mesmo tempo. Alguns 
têm argumentado que, em virtude dos conflitos entre os dois 
modelos de negócio, uma empresa deveria mantê-los 
fisicamente separados a fim de proteger o novo modelo da 
interferência dos executivos do negócio estabelecido. Outros têm 
proposto que tal solução priva os dois modelos de negócio da 
oportunidade de explorar sinergias entre eles. Eles têm 
argumentado, por essa razão, a favor de uma estratégia de 
integração. (p. 68) 

Markides e Charitou (2005) concluem, portanto, que não há uma resposta 

“certa” para o problema e propõe a análise por meio de “Modelos Duplos”. 

Com base nos estudos de Lawrence e Lorsch (1967)8 sugerem que, em vez 

de adotar uma ou outra perspectiva, a melhor solução seja abordar a 

questão de uma perspectiva contingencial, identificando duas variáveis-

chave que influenciam na forma como uma empresa deveria gerenciar os 

dois modelos de negócio simultaneamente: 

 A seriedade dos conflitos entre os dois negócios – pois isso 

determina se a estratégia de separação seria especialmente benéfica 

ou não; e  

 A semelhança estratégica com que é percebido o novo mercado em 

relação ao negócio existente – pois isso determina a importância que 

terá a exploração de sinergias entre os dois.  

                                                                                                                                                                             
7 PORTER, Michael. Competitive Strategy. New York: Free Press, 1980; e PORTER, Michael. 
“What is strategy?” Harvard Business Review, p. 61-78, Nov/Dez, 1996 
8 LAWRENCE, P.; LORSCH, J. Organization and Enviroment. Boston: Harvard Business School 
Press, 1967 
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Aos inserir essas duas dimensões em uma matriz, os autores identificam 

quatro possíveis estratégias para competir com dois modelos diferentes de 

negócio, conforme ilustra a figura 2.7. 

Grave 
A 

Estratégia de separação 

B 

Estratégia de integração em 
etapas 

Menor D 

Estratégia de separação em 
etapas 

C 

Estratégia de integração 

 
Relacionamento estratégico 
baixo (mercados diferentes) 

Relacionamento estratégico 
alto (mercados 
semelhantes) 

 
Natureza dos 

conflitos entre o 
negócio 

estabelecido e a 
inovação 

 
Similaridade entre o negócio estabelecido e a inovação 

Figura 2.7: Estratégias diferentes para gerenciar modelos de negócio 
Fonte: MARKIDES e CHARITOU, 2005, p. 58 
 
 

Contudo, Markides e Charitou (2005) atentam para o fato de que a decisão 

sobre quando separar e quando manter o novo negócio interno é somente 

parte da solução. Em seus estudos com empresas estabelecidas que tinham 

adotado um segundo modelo de vários setores (banco, seguradora, livrarias, 

corretagem, supermercado etc), os autores focaram na seguinte questão-

chave “O que diferencia a empresa bem-sucedida em cada quadrante?”. A 

seguir são apresentados os resultados obtidos pelos autores.  

 Estratégia de Separação (A) - preferida quando o novo mercado é 

não só estrategicamente diferente do negócio existente, mas também 

quando os dois mercados enfrentam sérios tradeoffs e conflitos. No 

entanto, é importante observar que as empresas bem-sucedidas não 

abandonaram as sinergias potenciais, mas sim, descobriram formas 

de explorá-las, a ponto de instituírem processos e mecanismos caso 

elas surgissem, não importando quão pequenas ou limitadas elas 

fossem.  
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 Estratégia de Integração (C) – utilizar a infra-estrutura 

organizacional existente da empresa é adequado quando o novo 

mercado é muito similar ao negócio existente e apresenta poucos 

conflitos que necessitam de gerenciamento. Nesta estratégia foram 

bem-sucedidas as empresas que não apenas integraram o novo 

modelo de negócio (alavancando, dessa forma, as competências de 

negócio e conhecimentos existentes), mas que também tratavam o 

novo modo de competir como uma maravilhosa nova oportunidade 

para fazer crescer o negócio. Como conseqüência, elas garantiram 

que as forças do negócio tradicional fossem alavancadas. Os autores 

lembram que “freqüentemente, os novos modelos de negócio criam 

mercados que têm margens muito menores do que os mercados 

tradicionais” (p. 63). As empresas deste quadrante não adotaram 

uma estratégia de líder de custo, que se baseia em habilidades de 

processos de fabricação, optando por não competir diretamente com 

seus atacantes onde com certeza perderiam. “Em vez disso, elas 

elaboraram sua nova estratégia em habilidades únicas de desenho e 

marketing, jogando de modo diferente daquele de seus atacantes”. 

(p. 65) 

 Estratégia de Integração em etapas (B) – separar no início e 

integrar aos poucos. Adequada a um cenário em que o novo mercado 

é estrategicamente similar ao negócio existente, mas ambos 

enfrentam sérios conflitos. Em tal caso, seria melhor separá-los por 

um período determinado e então lentamente fundir os dois conceitos 

de modo a minimizar o transtorno dos conflitos. O desafio enfrentado 

pela empresas que escolheram esta estratégia é manter o novo 

modelo de negócio protegido da mentalidade e das políticas do 

negócio existente e, ao mesmo tempo, tentar explorar as sinergias 

entre os dois negócios. Por ser temporário, outro aspecto a ser 

considerado é que ao mesmo tempo em que a nova unidade é 
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mantida separada, ela também deve ser preparada para um eventual 

casamento. 

 Estratégia de Separação em etapas (D) – Integrar no início e 

separar aos poucos. Adequada quando o novo mercado é 

fundamentalmente diferente do negócio existente, mas quando 

ambos não entram em conflito de forma grave. Nesse caso, poderia 

ser melhor primeiro construir o novo negócio dentro da organização a 

fim de alavancar os ativos e a experiência recente da empresa (e 

aprender sobre a dinâmica do novo mercado) antes de separá-la em 

uma unidade independente. O desafio que enfrentam as empresas 

que escolhem esta estratégia é o de preparar uma unidade para o 

divórcio. 
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Determinantes de Sucesso 

Estratégia de separação Estratégia de integração 
Oferecer autonomia operacional e financeira a 
suas unidades, mas mantendo uma estreita 
atenção sobre a estratégia da unidade e 
encorajando a cooperação entre a unidade e a 
matriz por meio de incentivos e sistemas de 
recompensas comuns; 

Tratar o novo modelo de negócio como uma 
maravilhosa nova oportunidade de crescimento 
do negócio (em vez de vê-lo como uma 
ameaça); 
 
 

Permitir que as unidades desenvolvam suas 
próprias culturas e sistemas orçamentários;  

Alavancar as forças do negócio tradicional 
para encontrar formas de diferenciação (em 
vez de imitar as estratégias de seus 
atacantes); 

Permitir que cada unidade tenha seu próprio 
CEO, transferido do interior da organização 
(em vez de contratar alguém externo). 

Abordar a tarefa de uma maneira pró-ativa e 
estratégica, em vez de uma reação reflexa e 
imediata ao problema. 

Quadro 2.7: Determinantes de sucesso na adoção de estratégias de separação e 
integração. 
Fonte: Adaptado de MARKIDES e CHARITOU, 2005, p. 69 
 
 

Contudo Markides e Charitou (2005) salientam que ao decidir pela 

separação ou integração tendo como base suas próprias circunstâncias, as 

empresas devem encontrar uma forma de se diferenciarem e serem bem-

sucedidas na estratégia escolhida. Em suas pesquisas, os autores 

identificaram diversas variáveis que podem influenciar no modo como o 

segundo modelo de negócio é gerenciado em cada um dos quatro 

quadrantes da figura 2.7. O quadro 2.7 a seguir apresenta suas 

recomendações para que as empresas sejam bem-sucedidas ao adotarem 

as estratégias de separação ou a de integração. 

Gulati e Garino (2000) acreditam que a decisão difícil e crucial dos 

executivos é: Devemos integrar nossa operação na Internet como nosso 

negócio tradicional ou devemos deixá-los separados? 

Apesar dos benefícios óbvios da integração – promoção cruzada, 

compartilhamento das informações, alavancagem das compras, economias 

na distribuição etc – alguns executivos acham que as operações da Internet 

precisam estar separadas para prosperar. Eles foram influenciados por 
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Clayton Christensen autor de “The Innovator’s Dilemma” e acreditam que 

pela natureza do negócio tradicional – proteção dos clientes atuais, medo de 

canibalização e a freqüente miopia – irá acabar com qualquer iniciativa na 

Internet. 

2.6.3) O Espectro Clicks-and-Mortar de Gulati e Garino 

Para Gulati e Garino (2000) a decisão de integração-separação não é uma 

escolha binária. “Pensando cuidadosamente sobre quais aspectos do 

negócio integrar e quais deixar distintos, as empresas podem personalizar 

suas estratégias clicks-and-mortar para o seu próprio mercado e situação 

concorrencial, aumentando significativamente a probabilidade de sucesso no 

e-business”. (p. 113). Conforme apresentado na figura 2.8, existem infinitas 

combinações para que as empresa se posicionem no espectro da 

integração, sendo que os autores sugerem examinar as quatro dimensões 

de negócio - Marca, Gestão, Operações e Propriedade. 

 
Figura 2.8 - O Espectro Clicks-and-Mortar 
Fonte: GULATI e GARINO, 2000, p. 110 
 
 

Com o objetivo de identificar as possíveis combinações que as empresas 

podem adotar em relação à Marca, Gestão, Operações e Propriedade, os 

     - Marca 
estabelecida 

- Compartilha-
mento de 
informações 

- Poder de 
compra 

- Distribuição 
eficiente

Integração 

- Mais foco 

- Mais 
flexibilidade 

- Acesso ao 
capital de risco 

Separação Spin-off Parceria 
estratégica 

Joint 
Venture 

Divisão 
interna 

A decisão de Integração-Separação 
não é binária. Diferentes empresas 
necessitarão seguir diferentes 
caminhos na decisão de aproximar – 
ou não – a integração de suas 
iniciativas de Internet com as 
operações tradicionais. 
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autores estudaram o caso de três varejistas americanos. As empresas Office 

Depot, KB Toy’s e Rite Aid’s que comercializavam em suas redes de lojas, 

respectivamente, materiais de escritório, brinquedos e remédios, optaram 

por diferentes graus de integração – ou separação – quando decidiram 

incluir um site comercial. Os itens a seguir resumem as conclusões dos 

autores em relação aos 4 aspectos analisados. O quadro 2.8 apresenta os 

níveis de integração adotados pelos 3 varejistas nestes aspectos. 

Marca - A decisão de integrar as marcas ou deixá-las separadas é uma 

escolha entre confiança e flexibilidade. Vantagens e desvantagens da 

integração: 

 Pontos positivos = Estender a marca da empresa já existente para a 

Internet traz a credibilidade de forma instantânea (se ela for 

reconhecida e respeitada), fornece tráfego e rendimento imediato 

para o site, novos consumidores saberão que o site é legítimo, 

poucos compradores terão medo de fraude com o número de cartão 

de crédito. A integração das marcas resulta em um círculo virtuoso, 

trazendo os consumidores online para as lojas e os consumidores 

das lojas físicas para o site.  

 Pontos negativos = Mas a integração reduz a flexibilidade, pois a 

loja virtual pode ser forçada a ofertar os mesmos produtos e praticar 

preços iguais das lojas físicas, ou corre o risco de confundir o cliente 

e afetar sua confiança. Fica mais difícil de usar a Internet para atingir 

diferentes segmentos de consumidores.  

Gestão - A decisão de integrar ou separar as equipes é uma questão sutil 

cuja resposta depende das atitudes dos gestores e de seu modelo de 

negócios. Contudo, a decisão não precisar ser uma-ou-outra, podendo 

integrar algumas funções e deixar outras separadas, como a central de 

compras da KB toys e KBkids que são gerenciadas juntas. Vantagens das 2 

abordagens: 
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 Equipes integradas – podem alinhar melhor os objetivos 

estratégicos, descobrir e explorar as sinergias e compartilhar 

conhecimentos. 

 Equipes separadas – foco mais direcionado, inovar mais livremente 

e evitar contaminação mútua dos modelos de negócios.  

Operações – A decisão de integrar operações deve ser tomada com base 

na solidez da infra-estrutura de distribuição e sistema de informação já 

existente e a possibilidade de sua migração para o ambiente de Internet. 

 Operações integradas – promovem redução de custos, site mais 

atrativo e informativo, vantagem competitiva em relação aos 

concorrentes pure-play.  

 Operações separadas – deixam a empresa livre para criar o estado-

da-arte, sistemas customizados sem as imperfeições dos antigos 

sistemas e desenvolver uma distribuição sofisticada e específica para 

a Internet capaz de proporcionar uma melhor experiência ao cliente. 

Propriedade – segundo os autores de todas as decisões sobre integração 

esta é a que merece mais atenção.  

 Integração – permite capturar todo o valor de seu negócio na Internet  

 Separação – pode ajudar a atrair e reter gerentes talentosos e 

permitir o acesso ä participação no capital da empresa, dá mais 

flexibilidade para fazer parcerias com outras empresas, protege a 

empresa estabelecida de ser atingida por um eventual fracasso na 

operação na Internet. 
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 Marca Gestão operações propriedade 

Office Depot e 
OfficeDepot.co
m 

Totalmente integrada 
 

Office Depot e 
OfficeDepot.com 

Totalmente integrada 
OfficeDepot.com é 
tecnicamente parte da divisão 
de negócios de serviços 
estendida para as lojas e as 
divisões internacionais 

Totalmente integrada 
1) Os sistemas de Internet 
estão ligados aos sistemas de 
informação já existentes 
2) usa os sistemas de 
distribuição física para garantir 
a entrega no dia seguinte 

Totalmente integrada 
1) Office Depot tem 
propriedade integral da 
OfficeDepot.com  
2) Pouco provável que ocorra 
separação 
 

KB Toys e 
KBkids.com 

Parcialmente integrada 
 

KB Toys e 
KBkids.com 

 
Alavancou a marca KB 

sem perder flexibilidade. 

Ligeiramente integrada 
1) Equipes gerenciais 
independentes 
2) Interação freqüente entre 
pares 
3) 3 executivos da KB Toys ou 
Consolidated Stores atuam 
como membros do conselho da 
KBkids.com 

Integração moderada 
1) Sistemas de distribuição 
separados 
2) poder de compra 
compartilhado 
3) clientes podem devolver nas 
lojas os brinquedos comprados 
online 

Separada 
1) KBkids.com é uma joint 
venture com a BrainPlay.com 
2) KB Toys detém 80% e a 
BrainPlay.com 20% do capital 

Rite Aid’s e 
Drugstore.com 

Ligeiramente integrada 
 

Rite Aid’s e 
Drugstore.com 

 
Farmácias compartilham 

suas marcas Rite Aid 
(lojas) e Drugstore.com 

(site) 

Ligeiramente integrada 
1) Equipes gerenciais 
independentes 
2) Interação freqüente entre 
pares 
3) presidente da Rite Aid’s tem 
assento no conselho da 
Drugstore.com 

Integração moderada 
1) novo centro de distribuição 
integrado 
2) poder de compra 
compartilhado 
3) clientes podem pegar nas 
lojas as prescrições enviadas 
online 

Separada 
Rite Aid detém mais de 25% da 
Drugstore.com 

Quadro 2.8 - Estratégias Clicks-and-mortar 
Fonte: Extraído de GULATI e GARINO, 2000, pg. 112-113 
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Gulati e Garino (2000) concluem que os negócios clicks-and-mortar vieram 

para ficar. A questão é: Quais modelos serão vencedores? A resposta, até 

certo ponto, dependerá da habilidade da empresa em gerenciar as escolhas 

(trade-offs) entre separação e integração. 

Separação  Integração 
 MARCA  

 A marca é passível de ser estendida para a Internet?     ► SIM 
SIM ◄ A intenção é atingir segmentos diferentes de clientes ou 
uma oferta de produtos diferente das lojas?  

 

SIM ◄ Haverá diferença na política de preços praticada nas 
lojas e online? 

 

 GESTÃO  
 Os atuais executivos têm habilidades e experiência para assumir 

o canal Internet?                                                                ► SIM 
 Eles estão dispostos a avaliar as iniciativas por um conjunto 

diferente de critérios de performance?                               ► SIM 
SIM ◄ Existe a possibilidade de ocorrer conflito de canais?  

SIM ◄ A Internet representa uma ameaça para o modelo de 
negócios existente? 

 

 OPERAÇÕES  
 Os atuais sistemas de distribuição podem ser migrados 

eficientemente para a Internet?                                          ► SIM 
 Os atuais sistemas de informação fornecem uma base sólida? 

► SIM
 Os sistemas constituem uma vantagem competitiva?        ► SIM 

 PROPRIEDADE  
SIM ◄ A empresa tem problemas em atrair ou manter 
executivos talentosos para a divisão Internet? 

 

SIM ◄ É necessário captar recursos externos para financiar o 
empreendimento? 

 

SIM ◄ Existe algum fornecedor, distribuidor ou outro parceiro 
chave para o sucesso do empreendimento? 

 

Quadro 2.9 - Roteiro para o Processo Decisório 
Fonte: GULATI e GARINO, 2000, p. 114 
 

Evitando a escolha binária e considerando cada aspecto do negócio em si, a 

empresa pode definir o equilíbrio entre liberdade, flexibilidade e criatividade 

resultado da opção pela separação, e as economias nas operações, no 

marketing e sistemas de informação provenientes da integração. Os autores 

sugerem que as empresas respondam às questões do “Roteiro para o 
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Processo Decisório” apresentado no quadro 2.9. O seu objetivo é auxiliar na 

descoberta de quais aspectos do canal online devem ser integrados e quais 

devem permanecer separados. 

Para a responder ao objetivo deste estudo de identificar como as empresas 

pesquisadas estão situadas nos diferentes estágios de integração serão 

utilizados: o esquema do Espectro Clicks-and-Mortar, os graus de 

integração das variáveis marca, gestão, operações e propriedade das 

estratégias Clicks-and-Mortar (quadro 2.8) e o Roteiro para o Processo 

Decisório (quadro 2.9). Para facilitar a comparação das empresas 

pesquisadas e situá-las em termos de estágios de integração, optou-se por 

unificar os dois quadros propostos por Gulati e Garino (2000) conforme 

apresentado no quadro 2.10. 
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Quadro 2.10: Roteiro pelo Processo Decisório e Estratégias de 
Integração 

GULATI e 
GARINO 

Empresa pesquisada 

 Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Estratégias 

MARCA         Ligeira, Parcial ou Totalmente Integrada 

A marca é passível de ser estendida para a Internet?  Não SIM       
A intenção é atingir segmentos diferentes de clientes ou uma oferta de 
produtos diferente das lojas?  SIM Não       

Haverá diferença na política de preços praticada nas lojas e online? SIM Não       
GESTÃO         Ligeira ou Totalmente Integrada 

Os atuais executivos têm habilidades e experiência para assumir o 
canal Internet? Não SIM       
Eles estão dispostos a avaliar as iniciativas por um conjunto diferente 
de critérios de performance?  Não SIM       
Existe a possibilidade de ocorrer conflito de canais? SIM Não       
A Internet representa uma ameaça para o modelo de negócios 
existente? SIM Não       

OPERAÇÕES         Integração Moderada ou Totalmente Integrada 

Os atuais sistemas de distribuição podem ser migrados 
eficientemente para a Internet?  Não SIM       

Os atuais sistemas de informação fornecem uma base sólida? Não SIM       
Os sistemas constituem uma vantagem competitiva? Não SIM       

PROPRIEDADE         Separada ou Totalmente Integrada 
A empresa tem problemas em atrair ou manter executivos talentosos 
para a divisão Internet? SIM Não       
É necessário captar recursos externos para financiar o 
empreendimento? SIM Não       
Existe algum fornecedor, distribuidor ou outro parceiro chave para o 
sucesso do empreendimento? SIM Não       
Fonte: Elaborado pela autora com base em GULATI GARINO, 2000, p. 112-114
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3. METODOLOGIA 

Plano do capítulo 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no estudo, explicando o 

motivo da escolha da pesquisa qualitativa, bem como a justificava para a 

seleção de estudo de caso como forma de coleta dos dados de análise. A 

opção de trabalhar com mais de um caso também será abordada, bem como 

o método utilizado para a escolha das unidades de análise. 

3.1) ESCOLHA DA PESQUISA QUALITATIVA 

 
Para responder aos objetivos propostos, a estratégia geral a ser utilizada na 

pesquisa empírica constitui um estudo exploratório, no sentido proposto por 

Aaker, Kumar e Day (1995): 

A pesquisa exploratória é utilizada quando se busca uma 
compreensão da natureza geral de um problema, as possíveis 
decisões alternativas e as variáveis relevantes que devem ser 
consideradas. Tipicamente, existe um pequeno conhecimento 
prévio sobre o qual construir. Os métodos de pesquisa são 
altamente flexíveis, desestruturados e qualitativos, já que o 
pesquisador inicia sem pré-concepções peremptórias quanto ao 
que será encontrado. A falta de estrutura permite uma busca 
minuciosa de idéias interessantes e indícios sobre a situação do 
problema. (p.73) 

A adoção da pesquisa exploratória apresenta-se adequada ao tema 

proposto, visto que Varejo Multicanal é um conceito ainda recente que 

carece de trabalhos empíricos. Pretende-se assim, encontrar idéias 

interessantes e indícios sobre a integração de canais nas empresas 

selecionadas. 

A principal característica identificada no estudo exploratório por Aaker, 

Kumar e Day (1995) é seu caráter flexível. Boyd e Westfall (1984) afirmam 

“como o objetivo do estudo exploratório é descobrir idéias e relações novas, 
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não pode ser estabelecido nenhum projeto formal. A flexibilidade e a 

engenhosidade caracterizam a investigação” (p.66). Neste sentido, Aaker, 

Day e Kumar (1995) salientam que durante o estudo exploratório “existe um 

mais longo e flexível relacionamento com o respondente” (p.174). A 

flexibilidade na obtenção de dados e no relacionamento com os executivos 

durante a entrevista permitida pela pesquisa qualitativa se mostrou útil ao 

estudo da integração no Varejo Multicanal. Isto porque, como se descobriu 

ao longo do estudo, a integração entre os canais físico e virtual ocorreu 

intuitiva e paulatinamente nas empresas pesquisadas, cuja análise pretende 

buscar as relações entre as variáveis importantes na decisão. 

Dentro da pesquisa qualitativa, foi escolhida a forma de coleta de dados por 

meio do estudo de caso. Segundo Yin (1990), os estudos de caso são 

convenientes quando se têm por meta responder às questões do tipo “como” 

e “por que” referentes a um conjunto de eventos contemporâneos, sobre os 

quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. Neste sentido, para 

atender aos objetivos do trabalho, isto é, responder “como” as livrarias 

brasileiras integraram suas operações nos ambientes físico e virtual e “por 

que”, foram utilizados estudos de caso.  

Outro aspecto importante apontado por YIN (2001) é que “a força do estudo 

de caso é a sua habilidade em lidar com uma grande variedade de 

evidências - documentos, instrumentos, entrevistas e observações” (p.20). 

Ressalta ainda, que estudo de casos é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos e quando é impossível 

manipular comportamentos relevantes. 

Neste sentido, para o levantamento de dados das empresas selecionadas 

foram utilizadas várias fontes de informação que serão detalhadas mais 

adiante. O emprego de estudos de caso é adequado ao projeto, já que a 

integração no varejo multicanal constituindo-se um fenômeno 

contemporâneo, de um campo carente de um número significativo de 
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estudos anteriores, que pudessem contribuir com linhas diretrizes ao 

desenvolvimento do tema. Além disso, os objetivos propostos pela pesquisa 

exigem a compreensão, ainda que em caráter exploratório, dos inúmeros 

aspectos relacionados à integração no varejo multicanal.  

Segundo YIN (2001) as provas resultantes de casos múltiplos são 

consideradas mais convincentes e o estudo global é visto como sendo mais 

robusto. Por isso, o estudo propõe a análise do fenômeno da integração em 

mais de uma livraria que tenha adicionado uma loja virtual à sua rede de 

lojas. Após a análise interna do caso de cada livraria, seus dados são 

comparados com os achados das outras. Este método cross-case analysis 

foi utilizada por Dohert, Ellis-Chadwick e Hart (1999) para investigar a 

utilização da Internet no varejo inglês e examinar o seu potencial como um 

novo canal. Segundo os pesquisadores, a análise entre os casos ajuda a 

salientar o grau de similaridade ou variabilidade entre eles, bem como 

alguma associação sistemática entre as variáveis referentes ao varejo 

multicanal. 

Para a coleta de dados para os estudos de caso pode-se utilizar muitas 

fontes de evidências, dentre as quais Yin (2001) identifica: documentação, 

registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos (p.105).  

De acordo com Aaker, Day e Kumar (1995) existem dois tipos de entrevistas 

individuais em profundidade: as não-direcionadas e as semi-estruturadas, 

sendo que suas diferenças referem-se ao grau de direcionamento da 

entrevista por parte do pesquisador. O fato de a estrutura ser aberta, 

portanto mais flexível, assegura que fatos e atitudes inesperados possam 

ser perseguidos mais facilmente. Outro aspecto importante na decisão 

referente à utilização de entrevistas semi-estruturadas, mencionado por 

Aaker, Day e Kumar (1995) é que “esta forma de entrevista é 

particularmente efetiva com executivos ocupados, especialistas técnicos e 
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outros líderes. (...) tendências em tecnologia, demanda de mercado, 

atividades competitivas e informações similares são próprias para este tipo 

de entrevistas” (p.176).  

Devido às características do Varejo Multicanal e os objetivos propostos pelo 

método do estudo de caso, a técnica selecionada foi a de entrevista semi-

estruturada. Conforme será detalhado no item sobre coleta de dados foi 

elaborado um roteiro de orientação de entrevistas, apresentado no anexo 3, 

para direcionar o fluxo da conversa e para separar os diferentes tópicos que 

deveriam ser cobertos. Outra técnica utilizada foi o levantamento de dados 

nos websites das livrarias, para a qual foi desenvolvida uma ferramenta 

específica para complementar a análise da integração de seus composto 

varejistas. 

3.2) UNIDADE DE ANÁLISE 

O universo da pesquisa será constituído por empresas varejistas brasileiras 

que adotam estratégia de varejo multicanal. A unidade de análise é centrada 

nas empresas brasileiras do setor de varejo que têm seu foco de negócio na 

categoria “livros” e que implementaram estratégias de multicanal. Segundo a 

definição de Easingwood e Coelho (2003), isto significa dizer que são 

livrarias que utilizam pelo menos dois canais para que os consumidores 

adquiram seus produtos.  

A padronização do setor e da linha de produtos busca reduzir o número de 

elementos decorrente da variável “produto”, melhorando assim o controle na 

pesquisa. A opção por este setor se justifica, pois desde o início da Internet 

comercial, sempre foi a categoria de produtos que apresentou o maior 

volume de vendas e alta participação no mercado de vendas online, tendo 

sido, portanto a maior ameaça aos varejistas convencionais (DOHERTY, 

ELLIS-CHADWICK, HART, 1999). O principal exemplo que comprova a 

grande penetração dos livros nas vendas online é o varejista americano 
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Internet pure play Amazon.com. Somente após a consolidação do modelo 

virtual e sentindo-se ameaçada, a Barnes&Nobles, tradicional rede de 

livraria nos EUA, também implementou o seu site comercial. 

Este fenômeno tem seu paralelo no Brasil, pois uma das pioneiras do 

comércio eletrônico foi exatamente uma livraria virtual chamada BookNet. 

Oferecendo 120 mil títulos brasileiros e 4 milhões de títulos estrangeiros, foi 

implementada por Jack London, vendida em 1999 para um grupo de venture 

capital liderados pela GP Investimentos, passando a se chamar Submarino. 

No Brasil também se verifica que já é recorrente a adoção de multicanal por 

tradicionais livrarias, como Saraiva e Siciliano, apesar de no início terem 

desdenhado do sucesso do Submarino. (MOON, 1998; FERREIRA, 2000, 

RODRIGUES, 2000). Entretanto, a primeira do setor a adotar estratégia de 

multicanal no Brasil foi a Livraria Cultura com a entrega pelo correio em 

1968 e o site comercial em 1995 em parceria com o provedor de acesso 

Mandic (PORTO, 1999). 

Para o desenvolvimento do estudo de caso, as livrarias foram selecionadas 

de forma intencional para assegurar que, além das lojas físicas, já 

operassem um site comercial para venda de seus produtos. Conforme 

Weiers (1984), tal amostra é caracterizada pela seleção de seus membros 

de acordo com algum critério pré-determinado considerado importante para 

o estudo. Esta técnica é utilizada quando se deseja incluir no estudo a 

coleta de informações, a partir de alguma característica específica dos 

membros da amostra.  

Cabe salientar que em uma estratégia exploratória com a utilização de 

estudos de casos, é possível somente propor generalizações a proposições 

teóricas, e não a populações e universos. Conforme explica Yin (2001) o 

objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização 

analítica) e não enumerar freqüências (generalização estatística) (p. 29). Na 

generalização analítica se utiliza uma teoria previamente desenvolvida como 
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modelo com o qual devem-se comparar os resultados empíricos do estudo 

de caso (p. 54). Como o fenômeno da integração no varejo multicanal está 

associado a decisões estratégicas relacionadas a motivações e 

necessidades de crescimento que diferem entre as empresas, com base em 

seus respectivos compostos varejistas, infra-estrutura já existente, gestão, 

sinergias etc., torna-se difícil quantificar estas variáveis, sendo a pesquisa 

qualitativa mais rica na obtenção dos dados. 

3.3) SELEÇÃO DOS CASOS 

A seleção das unidades de análise teve início com a pesquisa nos websites 

das associações de classe Associação Nacional de Livrarias (ANL) e a 

Câmara Brasileira do Livro (CBL). Entretanto, os respectivos websites 

carecem de informação estruturada que facilite a pesquisa. Estas duas 

associações também foram contatadas mas não abriram a possibilidade de 

consulta a eventuais dados que tivessem sobre o mercado livreiro.  

Os anuários constituem outra fonte de informação confiável, contudo apenas 

no Balanço Anual da Gazeta Mercantil (2004) em seu setor Comércio 

Varejista identifica a subsetor Informática, papelarias e livrarias composta 

por 25 empresas com receita líquida total de R$ 773.196.000. 

Classe Empresa Sede 
Receita Líquida  

(R$ mil) 
1 Livraria Papelaria Saraiva SP 211.466
2 Livraria Siciliano SP 154.560
4 Livraria Cultura SP 68.667
5 Laselva  SP 57.813

Total 4  492.506
Quadro 3.1: Classificação das livrarias por Receita Líquida (R$ mil) 
Fonte: Balanço Anual 2004 Gazeta Mercantil –– Comércio Varejista, p. 276 
As quatro maiores redes de livrarias, cujas sedes estão localizadas na 

cidade de São Paulo, representam 64% da receita líquida do subsetor, 

conforme mostrado abaixo no quadro 3.1. 
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Por se tratar de um estudo de empresas que utilizam a Internet como um 

dos canais para comercialização de seus produtos, os sites destas quatro 

livrarias foram visitados para confirmar se eram direcionadas para 

transações. Das quatro maiores redes somente a Laselva não possui loja 

virtual, portanto inadequada para o estudo. 

Com a finalidade de encontrar livrarias com receita insuficiente para o 

critério do anuário citado, mas que seriam interessantes para compor a 

amostra, foi pesquisada a empresa de pesquisa online eBit que classifica os 

varejistas associados de acordo com a avaliação feita por seus compradores 

virtuais, em aspectos como facilidade de compra, qualidade dos produtos, 

qualidade no atendimento, entrega no prazo etc.  

No eBit as livrarias estão na categoria “Entretenimento / Livros, Revistas & 

Jornais” que agrega 134 empresas. Do total da categoria foram analisadas 

apenas as 35 lojas conveniadas ao programa bitConsumidor (avaliadas mais 

de 9 vezes pelos seus consumidores nos últimos 90 dias) e que tiveram 

mais de mil avaliações desde sua associação. Destas foram excluídas as 

que não tinham loja física, portanto não adotante do varejo multicanal. Para 

facilitar o deslocamento para o contato com as empresas, foram 

desconsideradas as livrarias localizadas fora da cidade de São Paulo. De 

forma a garantir uma certa similaridade entre as livrarias selecionadas, 

optou-se por excluir associadas eBit especializadas em algum gênero 

literário ou direcionadas a algum nicho de mercado (livros religiosos, 

informática ou ecologia) e as que usam a Internet para venda de assinaturas 

de revistas, como as editoras Abril e Globo. O anexo 1 detalha as 35 

empresas analisadas com a identificação dos respectivos motivos para a 

sua exclusão. O quadro 3.2 apresenta o resultado final da seleção das 

livrarias com base nestes critérios.  
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Posição  
10 mais 

avaliadas 
Classificação Loja Sede Início 

avaliações Descrição da loja Total 
avaliações 

5  Saraiva.com.br SP 2/8/2000 Livros, CDs, Filmes, 
Software e Papelaria 241.585 

10  Livraria Cultura SP 28/7/2000 Livros 50.141 

  
 Siciliano SP 8/12/2000 Livros nacionais e 

importados 48.947 

  
 Livraria Nobel SP 7/4/2001 Livros variados 6.211 

Quadro 3.2 – Livrarias selecionadas para o estudo de casos 
Fonte: Elaborado pela autora com dados www.ebit.com.br (acesso em 23/05/2006) 
 

Em relação a seleção feita com base no Anuário Gazeta Mercantil 2004, a 

pesquisa no eBit identificou a livraria Nobel. Dessa forma, as livrarias 

Saraiva, Cultura, Siciliano e Nobel foram abordadas para participarem do 

estudo. Apesar de insistentes contatos, a Livraria Siciliano respondeu 

negativamente ao convite para participar da pesquisa.  
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3.4) COLETA DOS DADOS 

Na coleta de dados para estudos de caso podem ser utilizadas muitas fontes 

de evidências, conforme identificado da escolha da pesquisa qualitativa. 

Para o levantamento de dados sobre as livrarias selecionadas foram 

utilizados recortes de jornais, relatórios financeiros e outros tipos de artigos 

publicados na mídia. Decorrente do próprio tema do estudo, a pesquisa nos 

respectivos websites foi primordial. Outras fontes de dados importantes para 

o estudo de casos foram as observações realizadas durante as visitas nos 

pontos-de-venda e as entrevistas com os executivos das três livrarias. 

Alguns dos artigos sobre varejo multicanal referenciados na revisão teórica 

utilizaram entrevista com os respectivos responsáveis pelas decisões 

estratégicas (DOHERT, ELLIS-CHADWICK, HART, 1999; SIMONS, 

STEINFIELD, BOUWMAN, 2002) e pesquisa em websites das empresas 

selecionadas (TANG e XING, 2001), enquanto que EASINGWOOD e 

COELHO (2003) optaram pela aplicação das duas técnicas imultaneamente.  

3.3.2) Entrevista com os executivos 

Para atender aos objetivos propostos, os estudos dos casos selecionados 

optou-se pela aplicação simultânea de entrevistas com os executivos 

responsáveis pelas decisões relativas aos canais das livrarias selecionadas 

e a pesquisa em seus respectivos websites. Vale ressaltar a escolha das 

duas técnicas, combinadas com a observação nas lojas, apresenta-se quase 

como obrigatória, visto que o fenômeno estudado é exatamente a integração 

das estratégias dos ambientes físico e virtual. 

Conforme descrito anteriormente, para o presente estudo optou-se por 

entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas foram realizadas pela própria 

pesquisadora, seguindo o roteiro de orientação de entrevista contendo uma 

lista específica de tópicos previamente elencados (Anexo 3). Para 

conveniência do entrevistado elas foram efetuadas com hora marcada e no 
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seu local de trabalho. A duração destes encontros variou de uma a duas 

horas. Eles concordaram em deixar um canal aberto no caso de eventuais 

dúvidas para entrevista adicional e/ou respostas por email. Para garantir um 

registro mais preciso das informações coletadas, as entrevistas foram 

gravadas e depois transcritas. Cabe ressaltar que em nenhum momento, os 

profissionais entrevistados se opuseram à gravação das entrevistas.  

O quadro 3.3 apresentado nas páginas seguintes relaciona os objetivos 

específicos propostos por este estudo com as questões do roteiro de 

orientação das entrevistas. Como se pode observar em muitos casos a 

mesma questão serviu para investigar mais de um objetivo nas empresas 

estudadas. 
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3.3.2) Levantamento de dados nos websites 

Os websites das empresas são uma rica fonte de informações. Os websites das 

livrarias selecionadas foram muito utilizados para coleta de dados. Além da 

observação e interação com a loja virtual para pesquisa específica para subsidiar o 

estudo sobre o Varejo Multicanal, nestes sites foram encontradas muitas 

informações institucionais valiosas para a análise individual das livrarias.  

Por ser um dos objetivos específicos a identificação do grau de integração do 

composto varejista nos pontos-de venda e na loja virtual das livrarias 

selecionadas, seus sites foram pesquisados intensamente, vários vezes e em dias 

distintos, durante o desenvolvimento deste trabalho. Visando não se perder na 

enorme quantidade de dados e para direcionar a coleta de dados foi elaborada 

uma ferramenta especificamente para pesquisar as variáveis do composto 

varejista9. A compilação da pesquisa nos sites e sua análise foram realizadas 

antes da entrevista com os executivos da respectiva livraria. Este procedimento 

mostrou-se valioso já que forneceu aspectos específicos da estratégia multicanal 

que puderam ser abordados durante a entrevista.  

Os elementos agrupados nas variáveis do 6Ps foram identificadas em inúmeras 

visitas a diversas lojas virtuais brasileiras, inclusive de outros setores: Submarino, 

Americanas.com, Saraiva, Magazine Luiza etc, bem como o maior varejista 

americano, Amazon. Nestas lojas foram descobertas as práticas destes varejistas 

em relação à: exposição dos produtos, política de preços, formas de pagamento, 

táticas para suprir a falta de manuseio do produto, serviços prestados pela rede de 

lojas etc. Os achados da revisão bibliográfica foram adicionados para criar uma 

lista preliminar de elementos e testada no site da Cultura, primeira livraria a ser 
                                                           
9 Em outras pesquisas, a autora deste trabalho utilizou este técnica para coleta de dados para posterior 
a análise de empresas com atuação no e-Commerce B2B. Dentre os artigos estão: 
- “Bancos de atacado e relacionamento virtual via Internet Banking”. XXVIII ENANPAD 2004 - Curitiba. 
Co-autores: Eduardo Henrique DINIZ e Heloísa Mônaco dos SANTOS 
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entrevistada. Este instrumento de pesquisa foi então revisto e aprimorado com 

base nas informações encontradas no site, e reaplicado para a coleta final de 

dados.  

Outros sites como os sites de comparação de preços, Buscapé e Bondfaro, o 

shopping virtual ShopFácil, os portais UOL, MSN, IG e Terra e de avaliação de e-

commerce eBit também foram pesquisados, por serem importantes fontes de 

divulgação no ambiente Internet. O anexo 4 apresenta os mais de 70 elementos 

selecionados e que estão agrupados em cada uma das 6 variáveis do composto 

varejista. Cabe salientar que está lista não é exaustiva ou definitiva decorrente da 

velocidade, dinamismo e alto grau de inovação que caracterizam a Internet. 

 

                                                                                                                                                                                           
- “Modelos para avaliar Funcionalidade, Confiabilidade e Usabilidade em ambientes de Internet Banking”. 
In: VI SIMPOI 2003 – FGV-EAESP. Co-autores: Eduardo Henrique DINIZ e Tomi ADACHI 
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Quadro 3.3 – Relação das questões do roteiro de orientação das entrevistas com os objetivos específicos do estudo  

  Objetivos 

 Questões 1-
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1. Quando a empresa foi criada? Quando foi implantado o site institucional? Quando foi lançada a operação de vendas pela Internet? x     X

2. A empresa já tinha operação de venda por catálogo ou qualquer outra forma de comercialização de produtos? x x   X

3. Os concorrentes já estavam vendendo pela Web?  x       
4. Qual foi o objetivo da implantação da venda via Internet (novos consumidores, novos mercados, novos produtos, redução de custos 
e/ou diferenciação em relação aos concorrentes)? x x   X

5. Na adoção da Internet foram usadas as divisões e estrutura organizacional existentes?   x   X

6. Na implantação da loja virtual foi criada uma unidade separada da existente?   x   X

7. O desenvolvimento da loja virtual foi feito internamente? x     X

8. Na adoção da Internet foram contratados novos executivos? O que foi terceirizado? x     X

9. Foi cogitada a possibilidade de comprar a operação de loja virtual de algum estreante ou concorrente? Se algum concorrente virtual foi 
comprado, como ocorreu o processo de reestruturação? E a possibilidade de parcerias? 

x       

10. A adoção da Internet canibalizou as vendas das lojas físicas?   x     
11. A adoção da Internet trouxe conflito de canais? Qual o nível de conflito: alto ou baixo? Com quais áreas e/ou atividades? x     X
12. A Internet representou um jeito novo de vender em relação ao canal existente? Em quais aspectos? Ela mudou o posicionamento 
estratégico da empresa? (alteração nos mercados que atende, e/ou as tecnologias que utiliza, e/ou as regiões em que opera) x     X

13. A implantação loja virtual representou um afastamento da área de negócio com a qual a empresa estava familiarizada? x       
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14. Os fornecedores ajudaram no desenvolvimento da loja virtual subsidiando os produtos ou pagando por espaço no site?  x       
Fonte: Elaborado pela autora 
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 Objetivos 1 2 3 4

Estratégia         

15. Como a Internet está inserida na estratégia da empresa?   x   x

16. O nome da loja / empresa ajuda nas vendas da loja virtual? Qual a razão?   x   x

17. Qual é a vantagem competitiva de cada canal? Como alavancar estas vantagens?   x   x

18. Qual o perfil dos consumidores e suas principais necessidades em cada um dos canais? x     x

19. Os concorrentes são diferentes para a loja física e a virtual?  x     x

20. Quais são as atividades e processos que a empresa decidiu manter separadas? Qual o motivo?   x   x

21. De que forma a Internet foi integrada nas atividades de Marketing, Vendas e Pós-vendas?    x   x

Gestão         

22. A empresa tem proprietários, nomes e gestores distintos em cada um de seus canais? x  x   x

23. Qual a infra-estrutura existente deu suporte à loja virtual (call center, serviço de entrega,  processamento dos pedidos 
individuais e entrega diretamente ao consumidor).  

x  x   x

24. Como é a estrutura organizacional da empresa considerando os vários canais de vendas? Desenhe organograma 
(identifique as áreas estratégicas e operacionais) 

  x     

25. Qual área na empresa é responsável pela inovação?    x     

26. Como a empresa usa (ou não) seus sistemas de informação para conectar os 2 ambientes?  x   x

Operações         

27. O que foi criado ou replicado com a implantação da operação na Internet?   x   x

28. Quais são as vantagens e as desvantagens das operações integradas?    x   x

29. Qual foi a base para a decisão de separar e integrar as operações?   x   x

30. O custo da transação na loja virtual é mais baixo do que na loja física? Em que proporção?  x  x     
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31. É objetivo da empresa migrar os clientes para o canal mais barato?    x     
Legenda: 1-Estratégia de crescimento / 2-Vantagem competitiva e Sinergia / 3-Integração 6Ps / 4-Contínuo de Integração 
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 Objetivos 1 2 3 4

32. Quanto tempo levou para que a operação na Internet fosse lucrativa?  x   

33. Qual a participação das vendas de cada canal sobre o resultado total da empresa? Qual a posição que a loja virtual ocupa 
no ranking de resultados da empresa? 

 x   

34. Como a empresa mede a rentabilidade do cliente que transita nos vários canais?  x   

35. A empresa adota medidas de desempenho diferentes para avaliação de cada um de seus canais? Exemplo: Lucros & 
Perdas, margem de lucro, custo de transação.  

x   

36. Como é medido o desempenho financeiro da loja física e da virtual? Exemplo: retorno sobre o capital, crescimento das 
vendas, geração de fluxo de caixa etc. 

 x   

37. Quais são as medidas de desempenho que levam em conta os clientes da loja e do site? Exemplo: satisfação do cliente, a 
retenção de clientes, a aquisição de novos clientes, a lucratividade dos clientes, participação de mercado etc. 

 x   

38. Quais são as medidas que avaliam o desempenho dos processos internos da loja e do site? Exemplo: processos de 
recebimento do pedido de um cliente existente, entrega dos produtos, qualidade, tempo de resposta, custo e lançamentos de 
novos produtos etc. 

 x   

39. Quais são as medidas de desempenho que levam em conta os funcionários da loja e do site? Exemplo: Satisfação dos 
funcionários, retenção, rotatividade, aceitação de sugestões.  

 x   

40. De que forma os investimentos feitos em cada um dos canais trazem resultados para os outros?  x  x

41. Qual o Ticket médio da loja física e da virtual?  x   

42. Qual a quantidade de visitas e visitantes únicos na loja virtual? Existe uma medida semelhante na loja física?  x   
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43. Qual a Taxa de conversão da loja virtual? Existe uma medida semelhante na loja física?  x   
Legenda: 1-Estratégia de crescimento / 2-Vantagem competitiva e Sinergia / 3-Integração 6Ps / 4-Contínuo de Integração 
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 Objetivos 1 2 3 4

44. Quais foram as sinergias obtidas entre os canais eletrônico e físico?    x   x

45. Estas sinergias foram identificadas antes ou depois da implantação da loja virtual?   x   x

46. Quais recursos são compartilhados pelos canais? Exemplo: pessoas, equipamentos, tecnologia, projetos de produtos, 
marca, informação, dinheiro e relacionamento com fornecedores, distribuidores e clientes   

x   x

47. Quais os resultados obtidos com a sinergia: menor tempo de implantação, redução de custos, aumento de vendas?   x   x

48. Quais competências da empresa e/ou da loja física foram aproveitadas na loja virtual?   x   x

49. Quais foram as novas competências desenvolvidas na implantação da loja virtual?   x   x

50. Com a diversificação de canais quais foram as atividades compartilhadas?    x     
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51. Quais foram as habilidades transferidas da loja física para a loja virtual?   x   x
 
Preço         

52. Os preços praticados na loja física é o mesmo encontrado na loja virtual?      x x

53. Qual a razão para a diferenciação de preço na loja física e virtual?      x   

54. Deixa claro no site que existe diferença de preços?     x   

55. Qual a área responsável pela definição dos preços nas lojas física e virtual?     x   

56. Como explicam ao cliente esta diferença de preço nos 2 canais?      x   

57. A equipe de vendas na loja tem autonomia para aplicar o preço do site se o cliente insistir?     x   

58. Quais são as formas de pagamento aceitas nos 2 ambientes?     x   
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59. A empresa anuncia em sites de comparação de preços?     x   
Legenda: 1-Estratégia de crescimento / 2-Vantagem competitiva e Sinergia / 3-Integração 6Ps / 4-Contínuo de Integração 
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Objetivos 1 2 3 4

Produto         

60. Existem diferenças no sortimento dos produtos ofertados nos canais?      x x

61. Quais são as razões comerciais para esta diferença no sortimento?       x   

62. Quais foram os produtos e categorias disponíveis no site para a venda na sua implantação?     x   

63. Qual a quantidade de itens e categorias em cada canal?     x   

64. Como ocorreu a ampliação do sortimento de produtos e categorias? Pretende aumentá-lo?     x x

65. Qual a área define o mix de produto para os canais?     x   

66. A empresa possui estoque para todos os produtos ofertados nas lojas e na loja virtual?     x   

67. Quais as táticas utilizadas na loja virtual para compensar a falta de manuseio do produto?     x x

Promoção         
68. A empresa utiliza as informações capturadas online para segmentação de consumidores? Em quais ações de marketing?     x x

69. A empresa tem um programa de fidelidade? O cliente pode acumular pontos comprando em qualquer um dos canais? Os 
pontos acumulados podem ser usados em todos os canais?  

    x   

70. A loja virtual tem links em outros sites importantes? Quais? Anuncia em sites de busca?     x   

71. Qual a área que define as promoções para cada canal?     x   
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72. Vende espaço da loja virtual para outras empresas colocarem banners?     x   
Legenda: 1-Estratégia de crescimento / 2-Vantagem competitiva e Sinergia / 3-Integração 6Ps / 4-Contínuo de Integração 
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 Objetivos 1 2 3 4

Ponto         

73. A localização lojas de rua ou em shopping centers? Quantidade de lojas, sistema de franquias, lojas próprias, formatos 
utilizados? 

    x   

74. Quais são os serviços que a empresa presta nas lojas para os consumidores online?     x x

75. Os clientes podem comprar online e escolher retirar o pedido em alguma loja da rede?     x x

76. As mercadorias compradas online podem ser devolvidas e/ou trocadas nas lojas da rede?     x x

77. Quais são os parceiros logísticos que prestam o serviço de entrega aos clientes online?     x   

78. O cliente tem acesso à Internet para pesquisa no PDV?     x   

People         

79. Quais são os serviços e atrações disponíveis nas lojas física e na virtual? vale-presente, lista de presente, carrinho de 
compras, pacote para presente. 

    x   

80. O vendedor é premiado somente por sua performance no canal em que atua? x   x x

81. As equipes de vendas das lojas física e virtual são gerenciadas de forma integrada ou separadas? 
   

x x x

82. Qual a área responsável pelo acompanhamento da qualidade no atendimento?     x   

83. Vendedores nas lojas e/ou operadores no telemarketing usam o sistema Web?     x x

84. O serviço de atendimento ao cliente (SAC) é específico para o site ou já existia?  x   x   

85. Quem responde às consultas do "Fale Conosco"?   x x   

86. Quais os horários de atendimento das lojas e do site? Quais serviços são 7dias X 24 horas?   x x   

aPresentação         

87. Quais foram os elementos de ambientação de loja utilizados na loja virtual?     x x

88. A forma de exposição da mercadoria na loja é utilizada no site?     x   

89. A categorização de produtos é a mesma para os 2 ambientes?     x x

90. Qual a área responsável pelo layout da loja física e da virtual?     x   
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91. Como a identidade da marca da empresa é replicada na loja virtual?     x x
Legenda: 1-Estratégia de crescimento / 2-Vantagem competitiva e Sinergia / 3-Integração 6Ps / 4-Contínuo de Integração 
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4. DESCRIÇÃO DOS CASOS 

Este capítulo relata as informações colhidas em três estudos de caso. Os casos 

são apresentados individualmente, para posterior análise comparativa e 

associação com a teoria estudada no capítulo seguinte.  

As empresas são descritas em ordem aleatória, mas têm a estrutura de exposição 

similar. Primeiramente, é apresentada a retrospectiva de implantação da loja 

virtual e o processo de escolha da estratégia de crescimento, as vantagens 

competitivas alavancadas com a identificação das sinergias nos ambientes físico e 

virtual.  

Posteriormente, a integração das atividades e das variáveis do modelo 6 Ps e os 

modelos de integração no varejo multicanal.  

Por último, as formas de mensuração adotadas nos dois ambientes e as 

considerações finais do caso. 
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4.1) LIVRARIA CULTURA 

A Livraria Cultura é uma empresa familiar que atua no comercio e 

importação de livros. Em 1947 Eva Herz recém-chegada ao Brasil fugindo 

da perseguição nazista, por conta dos tempos difíceis e da necessidade de 

ajudar o marido no orçamento familiar, teve a idéia de abrir um primeiro 

serviço de empréstimos de livros, que funcionava na sala de sua própria 

casa, na alameda Lorena. Já nessa época dona Eva era referência para as 

mães que, na dúvida do que indicar para seus filhos lerem, os mandava à 

livraria não só para comprarem ou alugarem livros, mas sobretudo, 

aconselharem-se sobre leituras. Em 1967, já instalada em uma pequena loja 

na rua Augusta, ela decide permanecer só com o sistema de vendas devido 

a pouca durabilidade dos livros.  

O crescimento ocorreu em 1969 quando a Cultura se instalou no saguão do 

condomínio Conjunto Nacional na avenida Paulista e iniciaram a entrega de 

livros em domicílio. A estratégia era não abrir muitas lojas e sim, oferecer 

serviços centralizados de vendas por catálogo e televendas a partir de 

apenas um ponto de operação. E é nessa nova sede do Conjunto Nacional 

que a Livraria Cultura vai definitivamente sedimentar o perfil que a tornou 

conhecida: sempre atualizada em todas as áreas, da literatura às áreas 

técnicas, tanto em relação publicações nacionais quanto importadas, 

atendimento ágil e diferenciado, livreiros prontos a aconselhar o cliente em 

suas compras ou a ajudá-lo a encontrar o livro que procura. O lançamento 

da loja virtual na década de 90 e a abertura de grandes lojas em shopping 

centers a partir de 2000 reforçaram o foco da Cultura na prestação de 

serviços para consumidores que procuram atendimento diferenciado.  
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4.1.1) Varejo Virtual e Expansão 

A atuação no comércio eletrônico teve início pela BBS10 do Mandic em 

sistema de “cuponagem” eletrônica. Em setembro de 1995 a Livraria Cultura 

inaugura seu site na Internet e passa a ser a primeira livraria brasileira a 

vender livros on line. Logo em seguida surgiu a livraria virtual Booknet 

comprada, posteriormente, pelo Grupo Garantia que a transformou no 

Submarino, atualmente, o maior varejista brasileiro com atuação exclusiva 

na Internet. Uma indicação de seu pioneirismo é que a Cultura foi a segunda 

empresa brasileira, depois do Banco Bradesco, a obter a certificação digital 

da VeriSign. A principal razão para a adoção do comércio eletrônico via Web 

foi a experimentação deste novo canal que se mostrava bastante promissor. 

O aprendizado e a implantação da tecnologia ocorreram de forma paulatina 

de acordo com a capacidade da livraria, procurando entender as 

características do mercado virtual para decidir como deveriam ser feitos os 

investimentos. A adoção da loja virtual não trouxe canibalização nas vendas 

nem conflito com os outros canais ou áreas da livraria, principalmente, por 

ter sido uma decisão da alta direção da Cultura.  

Além da experimentação, a implantação da loja virtual, teve por objetivo 

oferecer mais um serviço e canal de vendas ao cliente da Livraria, 

principalmente em uma cidade como São Paulo, em que o cliente que não 

pode vir até a loja. A Internet é considerada como uma ferramenta de 

negócios, e o canal de vendas é conseqüência de sua adoção. No ano 

passado em seus cinco pontos de venda, a Cultura realizou 1.661 eventos 

sendo 400 shows ao vivo. A loja virtual foi importante nesse processo, pois 

participou na divulgação dos eventos, ajudando a trazer o cliente para a loja. 

Assim, a loja virtual vai além das vendas, pois é um canal de comunicação e 

um canal de relacionamento com o cliente. Um dos proprietários da Livraria 

Cultura ressalta esta questão da seguinte maneira: 

                                                           
10 BBS – do inglês de Bulletin Board System era um software que permitia a conexão via telefone 
a um sistema através do computador e interagir com ele tal como hoje se faz com a Internet. 
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A Internet vai conviver com lojas físicas, sim. Ela vai ser mais um 
complemento nas mãos do consumidor, principalmente, e do 
lojista também. Faço uma comparação meio radical, vamos dizer 
assim, mas é a mesma coisa que dizer que o restaurante vai 
acabar porque tem o delivery (Sérgio Herz, 10 de março de 
2006) 

O foco da Cultura está no consumidor que procura valor agregado. Com seu 

site comercial a Livraria Cultura conseguiu conquistar novos clientes e 

ampliar o atendimento aos antigos. Os novos clientes atraídos pela venda 

virtual eram, principalmente, de cidades sem acesso a livros ou livrarias 

locais. Os clientes, impossibilitados de ir à loja, inclusive os residentes em 

São Paulo, que antes da Internet faziam o pedido pelo telefone, passaram a 

ter mais um meio para a compra de livros. Para a Cultura não existe 

diferença em relação ao perfil dos consumidores e suas principais 

necessidades em cada um dos canais. 

A implantação das vendas por Internet não significou um afastamento da 

área de negócio com a qual a empresa estava familiarizada pois já vendiam 

livros por telefone. Da mesma forma os concorrentes não são diferenciados 

pela atuação no ambiente virtual ou físico. Os fornecedores, que no setor de 

livros são as editoras e distribuidores, não ajudaram no desenvolvimento da 

loja virtual seja com o subsídio de produtos ou pagando por espaço no site.  

O uso da Internet em suas atividades varejistas representou para a Cultura 

um jeito novo de vender, pois mudou um pouco a relação empresa / 

consumidor em vários níveis. Exemplo desta mudança é o fato de as 

informações estarem mais acessíveis ao consumidor que antes da Internet 

dava uma certa vantagem para o lojista. Entretanto, ao mesmo tempo em 

que a informação é muito abundante, ela gera muita confusão para o 

consumidor, pois pesquisas indicam que quase oitenta por cento dos 

internautas não lêem a página no momento do fechamento da compra. Esta 

falta de atenção aos detalhes da contratação do serviço levou a Cultura a 
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alocar funcionários para resolver novos problemas, por exemplo, 

relacionados com a entrega dos produtos.  

Por desconhecimento de programação em HTML e do ambiente de Internet, 

o site foi desenvolvido pelo provedor de acesso Mandic, grande 

incentivadora da Cultura. Com exceção da elaboração do site, todos os 

outros processos foram desenvolvidos pelo pessoal interno, sem a 

contratação de executivos ou outros funcionários. Não foi cogitada a 

possibilidade de comprar a operação de loja virtual de algum concorrente. 

Em um segundo momento tiveram interesse no mercado de leilões, 

procuraram algumas associações e entraram no negócio de livro eletrônico 

com a impressão sobre demanda, que ainda está em fase de testes. 

Quando questionado sobre a adoção de uma estratégia multicanal, o sócio-

proprietário da Cultura reiterou que desde a implantação do site comercial a 

intenção era oferecer os mesmos serviços nos dois tipos de loja e 

considerar a Internet como mais um canal. Assim ele define o multicanal: 

Um multicanal é você oferecer tudo o que você oferece em um 
canal X, você oferecer no Y. Então, sempre tivemos essa 
estratégia. Quando descobrimos a ferramenta Internet, tudo que 
ela poderia, queríamos aumentar essa brincadeira de oferecer 
tudo que existe na loja na Internet e vice-versa. Então, na 
verdade, não houve mudanças. Houve só um aumento, um 
aumento não, uma aceleração da estratégia de tentar oferecer 
tudo nos dois lados. Eu acho que sempre quisemos trabalhar 
com multicanal e isso não mudou. (Sérgio Herz, 10 de março de 
2006) 

4.1.2) Sinergia e vantagem competitiva 

O diferencial no atendimento ágil de seus vendedores prontos a aconselhar 

ou a ajudar o cliente a encontrar um livro, a possibilidade de encomendar 

livros importados e recebê-los em domicilio foram aprimorados com a 

introdução da loja virtual. Este direcionamento em serviços foi ampliado 

geograficamente, pois o site comercial atinge consumidores de outras 
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regiões que também procuram valor agregado. Antes da loja virtual, a 

limitação da área de abrangência era solucionada pela Cultura com o 

serviço de vendas por telefone. Assim, a loja virtual abriu mais um canal 

para a venda remota e se beneficiou das estruturas já existentes e da 

expertise em entregas. O fato de a Cultura ter mantido a loja virtual em sua 

estrutura organizacional reduziu a necessidade de grandes investimentos. A 

opção por replicar os processos em uma unidade de negócios separada com 

certeza exigiria mais recursos. As informações referentes a estoques, 

produtos e clientes são gerenciadas por um único sistema que considera os 

ambientes físico e virtual. 

Ao invés de canibalização, a abertura de mais um canal de vendas 

aumentou o fluxo de clientes na rede de lojas, resultado da divulgação dos 

eventos no site e por envio de email. Outro fato benéfico foi o aumento do 

giro de mercadorias, pois as vendas da loja virtual se alimentam do estoque 

da rede. 

Sendo uma marca conhecida no segmento de livrarias, principalmente na 

cidade de São Paulo, é certo que ajuda nas vendas na loja virtual. Na 

Cultura isto já foi comprovado quando da abertura de lojas em outras 

regiões do país. Sergio Herz é categórico em afirmar que “se a empresa 

deseja aumentar as vendas via Web em determinada região, ela deve abrir 

um ponto de venda”. Isto decorre do fato de a loja de cimento-e-tijolo 

transmitir confiança, aspecto muito importante, principalmente para os 

compradores novatos ainda inseguros com o meio Internet. “O consumidor, 

ele faz uma relação direta entre o tangível e o intangível. Ele vê a loja, ele 

confia mais. Porque ele tem o tangível. Ele pode bater lá na porta quando 

desejar falar com o gerente”.  

Para a Cultura a sinergia entre os canais eletrônico e físico é total e 

complementar. Desde a implantação da loja virtual a Cultura já imaginava 

que algumas atividades das lojas física e virtual seriam complementares. 
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Esta sinergia também se revela no comportamento do cliente, que usa a loja 

virtual como ferramenta para fonte de consulta e pesquisa, que transita 

pelos dois canais, visitando a loja e comprando em um ou outro ambiente. 

Internamente, a Livraria Cultura utiliza a Internet como ferramenta para, por 

exemplo, monitorar a concorrência e se comunicar com todos os clientes, 

não necessariamente aqueles que fazem compra na loja virtual. Segundo 

palavras do entrevistado: 

Não podemos falar da Internet só como o site que vende livro. 
Usamos como sistema de intranet interno, para comunicação 
com o funcionário, treinamentos, dúvidas... É tudo pela Internet. 
Então ela tem, eu não diria sinergia, eu acho que hoje ela é parte 
integrante. Não tem como separar as coisas. (Sérgio Herz, 10 de 
março de 2006) 

Os recursos compartilhados pelos canais são pessoas, equipamentos, 

tecnologia, projetos de produtos, marca, informação e clientes. No que se 

refere aos fornecedores, por ser um mercado pulverizado existem diferenças 

de estrutura entre as editoras e distribuidores, podendo ser inclusive o 

próprio autor do livro. Dessa maneira, não se pode exigir que o 

relacionamento com todos eles seja feito por meio eletrônico ou que eles 

usem tecnologia Internet.   

A sinergia obtida entre os dois ambientes trouxe inúmeros benefícios 

resultando em: redução de custo, melhoria da eficiência em processo, 

incremento na distribuição com o aumento do número de pedidos e itens 

enviados. Muito importante para a Livraria Cultura que na época contava 

apenas com um ponto de venda localizado na cidade de São Paulo (Avenida 

Paulista dentro do Conjunto Nacional) 

Todas as competências já existentes com a operação da loja física foram 

aproveitadas na loja virtual, tais como a qualidade do atendimento e do 

serviço de entrega. Adicionalmente, foram desenvolvidas novas 

competências para o uso da Internet como ferramenta que foram 

transferidas para a rede de lojas, como a disseminação do uso da intranet.  
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É importante ressaltar o ajuste da organização em termos de tecnologia e 

processos para a rapidez característica da Internet. Neste sentido, a área de 

Tecnologia da Informação (TI) ganhou mais importância dentro da 

organização varejista, que necessita de estruturas voltadas para o 

atendimento dessa demanda que é a Internet. Em relação aos processos, 

pela abrangência da loja virtual é preciso estar preparado e capacitado para 

atender uma escala maior, ao contrário da situação de abertura de uma loja 

que, mesmo com inúmeras influências, é possível prever o volume de 

vendas. Adiciona-se a isso a falta de atenção do consumidor às condições 

de compra e entrega, que na transação à distância gera reprocessamento 

de atividades que já devem estar previstas.  

Uma habilidade específica da loja física considerada como um diferencial, 

não somente foi transferida para a loja virtual como também foi ampliada. 

Trata-se do serviço de entrega no mesmo dia, que antes da operação via 

Internet atendia somente a cidade de São Paulo, e hoje está disponível para 

outras dez cidades.  

Gestão 

Na implantação de sua loja virtual a Cultura utilizou as divisões e estrutura 

organizacional existentes, sem ter sido considerada como uma unidade de 

negócios separada. A razão apontada pela empresa é o fato de que não 

existe diferença logística e de processos internos de entregar um livro que é 

pedido por telefone, catálogo, cuponagem ou Internet. Por outro lado, a loja 

virtual impulsionou o desenvolvimento de novas ferramentas para que 

aprimoraram atividades rotineiras. Neste sentido, a Cultura desenvolveu um 

sistema em plataforma Web para comparação de preços de sua loja virtual 

com a dos concorrentes. Antes da Internet, a livraria comprava este serviço 

que era bem caro. 

Outro exemplo é a intranet da Livraria Cultura disponível para todos os 

funcionários e vendedores das lojas contendo, cursos, fluxogramas, 
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perguntas freqüentes em processos, dúvidas de procedimentos, informações 

sobre tributação de mercadorias comercializadas, ocorrências com clientes 

etc. Esta estrutura é relativamente barata, pois o conteúdo é desenvolvido 

por estagiários de jornalismo muito motivados para criar materiais de 

comunicação coorporativa. Para a rede de lojas, a Internet é uma fonte de 

informação que ajuda a vender mais, com a página de entrada intranet 

desenhada especialmente para este fim pois já estão selecionados os links 

sites mais importantes com informações que auxiliam o processo de 

atendimento ao cliente: Cultura (loja virtual e Intranet), mecanismos de 

busca, concorrentes estrangeiros (Amazon, Google e Barnes & Noble) e 

concorrentes nacionais (Saraiva, Submarino, Americanas, FNAC e 

Siciliano).  

Outra aplicação da Internet que agilizou os processos da livraria foi o uso do 

email. Para avisar aos clientes a chegada das encomendas de livros 

importados, antes se usava o telefone e demorava muito tempo, hoje 

precisa de apenas alguns segundos para fazê-lo por email. Isto ocorre tanto 

para encomendas feitas na rede de lojas quanto pelo site. O telefone ainda é 

usado, uma vez que alguns clientes não consultam seus emails diariamente, 

cujo hábito depende de quanto eles estão “conectados”.  

As atividades e processos da loja física e virtual na Livraria Cultura são 

totalmente integrados, mas eventualmente, por motivos estratégicos, alguma 

ação pontual vale para as lojas e não para a operação virtual. Por exemplo, 

os testes de novos serviços que são feitos, primeiramente, na loja por ser 

um ambiente que permite mais controle sobre o processo, antes de abrir em 

todos os canais, em todos os meios. Esta integração ocorre também nas 

atividades de Marketing, Vendas e Pós-vendas: 

O jornal mensal que antigamente era enviado pelo correio para a 
casa dos clientes e hoje eles o recebem eletronicamente, sendo 
que poucos exemplares impressos estão disponíveis nas lojas. 
Hoje quase toda a nossa comunicação de clientes de loja física é 
feita pela Internet. Basicamente por email, inclusive os sistemas 
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de alerta de chegada de novos produtos e divulgação de eventos 
para clientes de loja física. (Sérgio Herz, 10 de março de 2006) 

A Livraria Cultura não tem proprietários, nomes e gestores distintos em cada 

um de seus canais. A infra-estrutura que já existia de serviço de entrega, 

processamento de pedidos, entrega ao consumidor etc. apenas teve que ser 

ampliada. Apenas uma área que cuida especialmente do ambiente de 

Internet foi criada. O organograma abaixo ilustra a estrutura organizacional 

da Cultura: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Organograma da Livraria Cultura 
Fonte: Fornecido pela empresa 
 

A Livraria Cultura é administrada pela Família Herz. O pai, Pedro Herz, é 

responsável pela atividade de estratégia e seus dois filhos, Fábio, pela Área 

Vendas e Comercial e Sérgio, pela Área de Operações. Atualmente a 

Livraria Cultura tem 700 funcionários. A gestão da empresa é 

descentralizada, bastante transparente e usam o sistema de auto-gestão em 

todas as áreas, inclusive nas lojas que não tem a figura do gerente. 
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Somente os compradores de cada loja têm o trabalho de coordenação, mas 

isto não significa que são chefes.  

As lojas física e virtual não são apresentadas no organograma, visto que, 

segundo a empresa, elas têm um sistema integrado, estão dentro deste 

complexo todo. A área de vendas e comercial sob responsabilidades de 

Fábio Herz refere-se à relação com os fornecedores. Dentre as atribuições 

desta área estão contato com as editoras, negociação de condições 

comerciais, negociação de condições especiais, campanha de marketing 

com algum fornecedor e gerenciamento da rotina de compras. Na loja tem 

também as equipes de recepção, de expedição, de segurança, de caixas e 

de Internet.  

Na área chamada de “Internet” está toda operação e atendimento à Internet 

sendo que a parte técnica é de responsabilidade da área de “Sistemas”. 

Apesar de não designar de gerente, a área de Atendimento à Internet tem 

uma gestora que tem poder de decisão e coordena uma equipe para a 

resolução dos aspectos relacionados à Internet.  

A área de Gestão do Conhecimento é a responsável pela propagação de 

conhecimento interno, atribuição também dada à Área de Recursos 

Humanos, dependendo do projeto. É incentivado que todas as áreas da 

Livraria Cultura se preocupem com a inovação para que sejam 

desenvolvidos novos serviços, conforme citação de seu diretor de 

operações: ”Aqui o conceito é: se funcionar é obsoleto, quer dizer que está 

ruim, que está velho. Então, isso é para todas as áreas. Não interessa em 

que área você esteja, se funciona, é obsoleto”. 

A gestão de informações na empresa é gerenciada por um único sistema 

que considera os ambientes físico e virtual inclusive o ERP, como na gestão 

de estoques em que a mesma posição está disponível para os vendedores 

nas lojas e para os clientes no site comercial.  
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Operações 

As operações das lojas físicas e do site comercial são integradas, exceção 

feita a novos serviços que são testados nas lojas antes de serem replicados 

no virtual. A implantação de serviços comuns aos dois canais é a forma 

citada pela Cultura de intensificar sua estratégia multicanal. O entrevistado 

discorda que o custo da transação na loja virtual seja mais baixo do que na 

loja física, não sendo, portanto, intenção da empresa a migração de clientes: 

É só uma questão de alocação de custos... Se eu quiser tirar das 
lojas a Internet, separar por canal, dá um lucro absurdo”. (...) Eu 
nunca consegui dizer e ninguém me provou que Internet é mais 
barata que loja física. Ninguém. Se diz é gente que não conhece 
varejo, gente que não conhece nada de Internet, gente que não 
conhece custo de logística, gente que não conhece custo de 
atendimento ao cliente. (Sérgio Herz, 10 de março de 2006) 

A integração da loja virtual trouxe barateamento e agilidade aos processos 

que já existiam na rede de lojas da Cultura. Um bom exemplo é quando o 

cliente liga para uma das lojas para comprar um livro. Para efetuar o 

pagamento, o vendedor o orienta para pagar pelo site da livraria, mas o 

cliente não gosta de comprar pela Internet e tem receio de colocar o número 

de seu cartão de crédito. Outras opções seriam o depósito bancário ou 

cheque no momento do recebimento. Entretanto, a operação mais rápida e 

barata é o vendedor emitir um boleto de cobrança bancária, em tempo real 

do próprio terminal da loja e enviá-lo para o email do cliente. O livro fica 

reservado até o vencimento do boleto.  

Conforme citado anteriormente, a decisão pela integração das operações 

teve por base a convicção dos proprietários da Livraria Cultura de que a 

Internet seria apenas mais uma forma de vender, de agilizar a operação por 

telefone e incrementar o giro de estoques das lojas, bem como aprimorar a 

gestão da empresa. Quando um livro é vendido pela loja virtual, ele é 

retirado do estoque de uma das lojas físicas por funcionários responsáveis 

pela preparação do pedido. “Quem abastece a Internet são as lojas, todas 
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as lojas vendem pela Internet”. A venda é contabilizada nesta loja que 

recebe a remuneração e a comissão sobre o valor, dividida entre os seus 

vendedores.  

A loja virtual tem uma capacidade de escala muito maior, mas em 

contrapartida, tem um custo incremental a cada volume de livros por ainda 

se tratar de novas tecnologias com custos relativamente altos. O proprietário 

da Livraria Cultura traduz a questão da seguinte maneira:  

Quanto maior o teu site, maior a empresa, mais engenheiros, 
mais gente especializada, melhor o nível de logística, você tem 
que ter. (...) A loja virtual tem sim muito mais capacidade de 
processamento por sua abrangência. (...) Por mais que a loja 
física tenha, vamos dizer assim, uma limitação, os custos dela 
são bastante equilibrados, são bons e não acho que tenha 
justificativa para que seja mais caro que uma loja virtual. (Sérgio 
Herz, 10 de março de 2006) 

Mensuração 

O desempenho financeiro é mensurado para cada uma das lojas físicas 

que têm sua própria estrutura de custos. Pelo fato de serem as editoras as 

responsáveis pela definição do preço dos livros, a rentabilidade é a mesma 

para quase todas as livrarias concorrentes. Sendo assim, o principal esforço 

da Cultura é no sentido de gerenciar muito bem o custo, aprimorar o 

gerenciamento de estoques e giro das mercadorias, considerado pela 

empresa um trabalho muito mais de compras e menos de vendas mas que 

gera fluxo de caixa e resultado. O crescimento de vendas em unidades 

vendidas nas lojas e o acompanhamento dos pagantes nos caixas são as 

principais medidas de desempenho. A Cultura nunca trabalhou com metas 

de vendas para suas lojas, o que não impediu o bom desempenho, pelo 

contrário só fez crescer os resultados. Comparando-se os resultados dos 

canais, a loja virtual está na média de uma loja física, do porte das filiais 

Porto Alegre, Recife e Brasília.  
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No que se refere ao desempenho dos clientes, a empresa tem por hábito 

fazer pesquisas de satisfação mas não de retenção de clientes. O objetivo 

da Livraria Cultura é ser uma das primeiras opções quando o cliente pensar 

em livro para que seja considerada em seu processo de compra. O perfil de 

compra dos clientes nas lojas físicas e no site da Livraria Cultura é 

acompanhado pelo CPF obtido quando do seu cadastramento no programa 

de fidelidade. Isto permite que o vendedor de qualquer loja saiba que o 

cliente comprou pela Internet, o que comprou, se já foi entregue, se 

comprou na loja e em qual filial. 

Em relação à medida de desempenho de processos internos, o 

entrevistado acredita que a melhor medida é o cliente. A eterna insatisfação 

é a principal característica dos três proprietários que a procuram disseminar 

pela empresa sendo cobrada de todos os funcionários. O atendimento de 

qualidade que gera a satisfação do cliente não é um diferencial, mas sim, 

obrigação da empresa e de seus vendedores. Os funcionários não são 

premiados por bom desempenho individual e não existem índices de 

avaliação. Isto é justificado pelas diferentes características dos vendedores 

que têm conhecimento distinto dos gêneros literários, além de existirem 

atividades importantes para o resultado da loja, como a arrumação dos livros 

nas prateleiras, que devem ser desempenhadas por todos.  

O ticket médio da loja virtual chega a ser de 30 a 40% maior, do que o da 

loja física, mas isso tem uma explicação bastante lógica: o consumidor 

virtual tende a diluir o valor do frete em relação ao valor comprando mais 

livros. Em média na Internet o valor médio do pedido é R$ 83,00 e nas lojas, 

R$ 50,00. A quantidade de visitas e visitantes únicos na loja virtual é 

acompanhada em tempo real por um sistema desenvolvido internamente. A 

loja virtual da Cultura recebe em média de 12 a 14 mil visitas por dia. No 

momento da entrevista, 653 pessoas estavam on-line e desde o começo do 

mês de Março, já tinham 8.535 visitantes únicos. Um acompanhamento 

semelhante é feito nas lojas pelos contadores de entrada e o número de 
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pagantes no caixa. A taxa de conversão de visitantes em compradores da 

loja virtual está em torno de 4,5%, considerado alto no comércio eletrônico, 

e na loja física este índice é de 84%. A Cultura acha difícil ter o índice 

separado pelos canais, pois muitos clientes entram na loja virtual para 

“navegar”, visitam a loja no final de semana para olhar e comprar realmente. 
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4.1.3) Integração do composto varejista - Modelo 6 Ps 

 
Figura 4.2 – Home page da loja virtual Livraria Cultura 

Fonte: www.livrariacultura.com.br 

 

Preço 

Os preços praticados nas cinco lojas da Cultura são os mesmos que o 

cliente encontra na loja virtual. As razões apresentadas para uma política de 

preços única estão relacionadas com o consumidor e com a equipe de 

vendas: 

Eu não conheço nenhum consumidor só de loja física nem só de 
loja virtual. O consumidor ele se mistura. Ele é o mesmo e ele 
compra em canais diferentes. (...) Então, se sou um consumidor, 
eu vou ao shopping no sábado e preciso comprar um livro. 
Chego na livraria e vejo que é vinte por cento mais caro. Que 
tratamento você está dando para esse consumidor? Ruim. Você 
está dizendo para ele: não venha na minha loja que aqui é mais 
caro. (...) Que tratamento você está dando para o seu 
funcionário de loja? Você tem um concorrente mais forte que é 
você mesmo, a sua empresa. Então o que você está fazendo 
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com esse vendedor da sua se o seu site é a seu maior 
concorrente? Eu acho a diferença de preços um tiro no pé, um 
suicídio de marketing, em termos de canal, de conflitos de canais 
de distribuição. (...) Se a Internet é mais barata dentro da Livraria 
Cultura, eu sou concorrente de mim mesmo e desestimulo toda a 
minha equipe de vendas. Qual que é o preço disso? (Sérgio 
Herz, 10 de março de 2006) 

No setor livreiro o preço dos produtos é definido pela editora, cabendo à 

área comercial da Cultura a decisão por aplicar descontos que afetam 

diretamente sua margem de lucro. A Cultura não tem a intenção de entrar na 

guerra de preços característico do mercado virtual de livros. Mesmo assim, 

em suas lojas, os vendedores têm uma pequena flexibilidade para 

negociação de preços, no caso de o cliente insistir que o concorrente tem o 

livro mais barato.  

No início da operação da loja virtual, o pagamento era feito somente com 

cartão de crédito. Atualmente, nas lojas e no site comercial são aceitos 

cartões de crédito de todas as bandeiras, inclusive o que leva o nome da 

empresa (Livraria Cultura Unibanco MasterCard), além de cartões de débito 

de vários bancos. A diferença entre os dois ambientes é a exclusividade de 

pagamento com cheque e dinheiro para a loja física e, de boleto bancário 

para a loja virtual A Livraria Cultura está presente nos sites de comparação 

de preço Buscapé e Bondfaro.  

Na loja virtual as informações relativas ao pagamento de frete estão em uma 

seção específica acessível no cabeçalho e no rodapé do site contendo lista 

com países e tipos de entrega (Expressa “Foguetinho”, Via aérea e 

Expressa Internacional). O valor do frete é composto por taxa básica e 

adicional por unidade do produto que varia de acordo com o país, na cidade 

de São Paulo na entrega expressa a taxa básica é de R$ 4,00 e o adicional 

por unidade do produto, R$ 1,00. A entrega internacional tem 2 

modalidades: via aérea com prazo até 30 dias e expressa internacional, até 

72 horas com preços que variam de acordo com localização do país. 
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Produto 

A loja virtual da Cultura iniciou vendendo apenas livros. Atualmente, não 

existem diferenças de títulos ofertados nos canais que compartilham o 

mesmo banco de dados. O sortimento da loja virtual é formado pela 

somatória dos estoques das lojas, composto atualmente de 1.261.000 

títulos. As compras são descentralizadas. Cada loja tem sua própria equipe 

de compradores, responsável pela determinação do sortimento. Pequenas 

variações podem ocorrer no caso de alguma editora não prestar um bom 

serviço de entrega. Para não comprometer o usuário, a Cultura prefere puni-

la retirando seus títulos da loja virtual, podendo também deixar de 

comercializá-los na rede de lojas. Quando o livro não está em estoque, o 

cliente pode encomendá-lo, serviço que funciona da mesma maneira 

independente se foi solicitado na loja ou pelo site. 

Em relação às outras categorias de produtos, as lojas comercializam CDs e 

DVDs, enquanto que na loja virtual estão apenas os DVDs. Existem razões 

comerciais para esta diferença, decorrente da dificuldade em competir com 

as gravadoras que tem uma maneira de importar que barateia o preço do 

CD. Adicione-se a isso o fato de a Cultura trabalhar principalmente com 

títulos importados cujos distribuidores são pequenas empresas pouco 

confiáveis no serviço de entrega. Portanto, sem encontrar um diferencial em 

termos operacionais, preferem, por enquanto, comercializar no site apenas 

as categorias livros e DVDs. 

É intenção da empresa, aumentar a quantidade de itens nas três categorias 

de produtos já trabalhadas. Neste sentido, para a categoria Livros, está 

sendo testado nas lojas de São Paulo o serviço de recompra de livros 

usados. Este modelo difere do adotado pela Amazon, maior varejista virtual 

americano, no qual um terceiro coloca o livro usado para ser vendido. Será 

um serviço exclusivo para os clientes cadastrados no programa Cultura 

Mais, que poderão vender os livros para a Cultura e recebendo em troca, 
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créditos em seu cartão fidelidade para serem usados em uma próxima 

compra. Os livros usados não estarão expostos nas lojas, somente no banco 

de dados para serem oferecidos pelos vendedores ou para compra via 

Internet. 

Nas lojas da Cultura os livros estão dispostos em prateleiras por gênero 

literário separados em 25 seções: literatura nacional e estrangeira, ciências 

humanas que abrangem filosofia, história, sociologia, antropologia, política; 

crítica literária, turismo, esportes, culinária, artes plásticas, arquitetura e 

urbanismo, teatro, cinema, fotografia, design; ensino de línguas, informática, 

economia, administração, negócios, marketing, ciências. Os lançamentos e 

outros títulos em destaque são expostos em mesas redondas na entrada da 

loja. A flexibilidade do site permite que na loja virtual, os títulos sejam 

classificados em 106 categorias com várias subdivisões, como 

administração e literatura, com respectivamente, 15 e 9 subdivisões.  

Na loja virtual os livros são agrupados e apresentados em outras seções e 

espaços específicos: 

 Mais vendidos - lista publicada no jornal O Estado de São Paulo e 

uma relação semanal feita pela Livraria Cultura de livros nacionais e 

importados segundo gêneros: Ficção, Não ficção, Informática, 

Administração, Esotéricos/Auto-ajuda, Infanto-juvenis 

 Sugestões - em 5 idiomas, apresentando nome, preço, capa e 

sinopse com links para Comprar e Veja mais detalhes;  

 No Prelo - em parceria com as principais editoras divulga notícias 

sobre livros que ainda serão publicados 

 Vitrine - Seleção de livros do momento e os mais destacados em 

cada uma das 23 categorias 
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 Primeiro Capítulo – disponíveis trechos da obra em sua maioria em 

inglês, no formato de arquivo pdf, principalmente para livros em 

inglês  

 Destaques da imprensa - nome, autor, sinopse e matéria completa 

referente a livros comentados em 22 jornais e revistas nacionais e 

estrangeiros 

 Biblioteca Ideal - texto escrito por diversas personalidades do cenário 

cultural com comentários sobre os livros mais marcantes e os autores 

mais significativos. Todas as indicações de títulos e autores têm links 

que remetem à respectiva página que contém a transação de compra. 

Para minimizar a falta em folhear o livro, a Cultura coloca todas as 

informações possíveis dos títulos apresentados de forma padronizada 

detalhada abaixo e conforme mostra a Figura 4.3: 

 Descrição do livro - foto da capa, descrição, título, autor, editora, 

assunto, ficha técnica (ISBN, formato, idioma, edição, ano e 

quantidade de páginas) e sinopse da obra. 

 Preço - normal e com desconto para Programa Cultura Mais 

 Disponibilidade - entrega rápida para cartão de crédito e regra para 

entrega expressa, evidenciada pela imagem do “Foguetinho” 

Na página de cada livro, do lado direito há uma área destacada em verde 

com mais informações sobre o título com links que permitem a navegação 

pelo site: 

 Saiba mais - conceito do leitor, opinião, opine sobre o título, 

recomende este livro para um amigo  

 Veja mais livros - dos autores, da Editora, sobre o assunto 
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 Textos - Opinião do leitor, Saiu na imprensa e Sobre o autor.  

 
Figura 4.3 – Página de detalhe do produto 
Fonte: www.livrariacultura.com.br 
 

O leitor pode deixar sua opinião e são informados seu nome, data, texto e 

conceito com até 5 estrelas. Ao final da descrição do livro a Cultura fornece 

outras sugestões de títulos, com uma prática já consagrada na Amazon - 

"Quem comprou este livro também comprou" - com 10 acessos para as 

páginas de outros livros. Para simular o manuseio do livro, estão disponíveis 

trechos da obra alocados em uma seção específica "Primeiro Capítulo" em 

sua maioria em inglês, no formato de arquivo pdf. Embora seja possível 

incluir o conteúdo do livro, também o índice, contra-capa, a Cultura depende 

da autorização da editora. 

Promoção 

A captura de informações sobre os clientes não é exclusividade da loja 

virtual. Fornecidas tanto na loja como no site, estes dados ajudam na 
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segmentação do comportamento de compra dos clientes, sendo utilizados 

nas decisões de compra, determinação do mix, em campanhas de marketing 

etc. Com o programa de fidelidade Cultura Mais o cliente pode acumular 

pontos comprando em qualquer um dos canais que podem ser usados nas 

lojas física e virtual. Na loja virtual os produtos com desconto são 

identificados com a marca do programa e na loja física, os clientes ficam 

sabendo no caixa quando efetuam o pagamento. 

Pela loja virtual é possível fazer o cadastramento no "Cultura por email" para 

receber, quinzenalmente, informações sobre lançamentos em diversas áreas 

de interesse e programação de eventos da Livraria Cultura. A “Cultura 

News” é a newsletter mensal da livraria cuja edição corrente é destacada na 

home page com um banner, sendo que em uma seção específica aparecem 

as capas das 6 edições anteriores podendo pesquisar as outras publicadas 

entre 2003 e 2005. Para todas as matérias publicadas existem as funções: 

enviar para um amigo, ler em formato pdf e imprimir, além de todos os 

títulos e autores citados terem link para a respectiva página do produto. A 

versão impressa desta newsletter continua disponível na rede de lojas, mas 

não são mais enviadas aos clientes cadastrados pelo correio como ocorria 

antes de sua divulgação no site, o que trouxe considerável redução de 

custos.  

Por meio do site a Livraria Cultura divulga os eventos realizados em suas 

cinco lojas: cafés filosóficos, palestras, noite de autógrafos, exposições, 

música, atividades infantis. A divulgação dos eventos que ocorrem no 

ambiente das lojas físicas incentiva as visitas de internautas aumentando o 

tráfego de clientes.   

A forma de publicidade mais utilizada é de links patrocinados para assegurar 

que na digitação da palavra “livro” em um site de busca, como o Google, o 

primeiro resultado a aparecer seja o endereço da Livraria Cultura. A 

divulgação da livraria por meio de banners é pouco utilizada, preferindo sites 
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mais segmentados, como Portal Literal, ao invés de portais de conteúdo, 

como o UOL. Da mesma forma, a Cultura não vende espaço na loja virtual 

para outras empresas exporem banners, apenas fornecedor (editoras) para 

a promoção de um produto específico. Esta operação é muito parecida com 

as ações no ponto-de-venda, sejam livrarias ou supermercados, com o 

pagamento feito em mercadorias, em troca de espaço para destaque de 

determinado produto. Estes banners de fornecedores ficam no lado direito 

da home page sob o título “Sites Especiais” que levam a uma nova página 

com os produtos do respectivo anunciante seguindo o padrão apresentado 

na variável “Produto”.  

Com a proposta de unir lucratividade com informações culturais, a livraria 

propõe parceria com sites que queiram divulgar um banner ou link para a 

loja virtual da Cultura, pagando comissão de 4% sobre as vendas que forem 

efetivamente originadas no site parceiro. Após a aprovação da parceria, os 

relatórios de acompanhamento de vendas podem ser consultados 

diretamente no site da Cultura e o pagamento da comissão é realizado até 

10 dias úteis do mês subseqüente.  

Para aumentar o tíquete médio dos pedidos e ampliar as opções do cliente, 

a Cultura informa no final da página dos livros consultados “Quem comprou 

este livro também comprou”. Entretanto, a Livraria Cultura não utiliza 

promoções casadas, por exemplo, oferecendo dois livros do mesmo autor 

por um preço total menor. No shopping center virtual ShopFácil, a Cultura 

não anuncia seus produtos como o fazem seus concorrentes Siciliano e 

Submarino. As notícias publicadas pela imprensa sobre a Livraria Cultura 

estão disponíveis na seção “Imprensa”. 

Conforme apresentado do quadro 4.2, no site de avaliação de compras 

online, eBit, a Livraria Cultura está classificada como “Loja Certificada” na 

categoria “Diamante”. Ela é a única rede de livraria a receber este 
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reconhecimento já que os outros contemplados são: Submarino, Americanas 

e Loja Abril. 

A Cultura ocupa a 4ª posição do ranking da categoria Livros sendo uma das 

10 lojas mais avaliadas. Seus clientes fizeram em média 700 avaliações 

mensais desde que se associou ao eBit em 2000. Em todos os critérios 

recebe a nota ouro com exceção da referente a preços.  O endereço para 

contato é o de sua loja mais tradicional no Conjunto Nacional. 

O desenvolvimento de campanhas promocionais não é de responsabilidade 

de uma área específica, que dependendo do caso, pode ser proposta pela 

direção da empresa, da loja, da área comercial.  As que envolvem 

negociação com fornecedores ficam sob responsabilidade da área 

Comercial. As lojas têm autonomia para promover algum um evento 

específico. O mais comum é que as promoções sejam sempre válidas para o 

site e para todas as lojas. 
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 Livraria Cultura 

Descrição da loja 

A Cultura foi uma das primeiras livrarias a colocar 
seus produtos online. Além da venda de livros, traz 
diversos links para publicações como O Estado de 
São Paulo e Veja, e classificados para quem quer 
vender ou trocar livros. O internauta também pode 
cadastrar-se para receber, via e-mail, notícias sobre 
assuntos do seu interesse. 

Informações para contato 
Informações para contato - Tel: 11 285-4033 - Av. 
Paulista , 2073 - CEP: 01311-940 - São Paulo - E-
mail: livros@livrariacultura.com.br 

Classificação - Loja Diamante 

Critérios de classificação 

Esta é a forma criada pela e-bit para classificar o 
desempenho das lojas virtuais que atingem critérios 
de excelência nos serviços que presta aos 
consumidores online. Além de atender aos pré-
requisitos normalmente levados em conta pela e-bit, 
a medalha diamante contempla as lojas que também 
se encaixam em novos critérios: É medalha ouro na 
avaliação geral em todo período; Passou por, no 
mínimo, 300 pesquisas de avaliação no ato da 
compra, nos últimos 90 dias; Mantém índice de 
entrega no prazo superior a 85% nos últimos 90 dias; 
Obtém índice superior a 85% no período de 90 dias 
em probabilidade de consumidores voltarem à loja; 
Trabalha com protocolo de segurança SSL; Garante 
sigilo no tratamento de informações de clientes; Está 
ativa na e-bit há pelo menos 90 dias; Nota geral 
superior a 4. / As informações utilizadas para a 
seleção das lojas com medalha diamante são 
coletadas e calculadas através de pesquisas 
bitConsumidor de satisfação de compra e de pós-
venda das lojas conveniadas à e-bit. 

Quantidade de avaliações 49.606 
Início das avaliações desde 28/07/2000 

Ranking na categoria Livros 4ª. posição 
Ranking nas 10 mais avaliadas 9ª posição 

  
Avaliação feita pelos clientes 

Facilidade ao comprar Ouro 
Seleção de produtos Ouro 

Informação sobre os produtos Ouro 
Preços Prata 

Navegação Ouro 
Entrega no prazo Ouro 

Qualidade dos produtos Ouro 
Qualidade no atendimento a 

clientes Ouro 
Política de privacidade Ouro 

Manuseio e envio de produtos Ouro 
Quadro 4.2 - Informações da Livraria Nobel no site de avaliação eBit  
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Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados em www.ebit.com.br  em 12 e 23/Maio/06 

Place 

O primeiro ponto-de-venda da Livraria Cultura permanece no Conjunto 

Nacional na Av. Paulista, mas em 1997 foi inaugurada uma nova loja de 600 

metros quadrados, que passou a abrigar livros na área de literatura e 

humanidades, nacionais e importados. No mesmo ano ocorreu a re-

inauguração a primeira loja da Cultura, totalmente reformada, voltada 

exclusivamente para livros de artes: pintura desenho, fotografia, arquitetura, 

urbanismo, teatro, cinema, design. São 240 metros de área de vendas que 

abrigam perto de 15 mil títulos expostos. A figura 4.4 mostra a sua fachada 

e o respectivo mapa disponível no site. 

        

Figura 4.4 – Fachada e mapa de localização da Livraria Cultura Conjunto Nacional 
Fonte: www.livrariacultura.com.br 
 
Em 2000 a Livraria Cultura abriu uma filial Shopping Center no Villa-Lobos 

com 3.350 metros quadrados, com perto de 150 mil títulos de livros 

expostos, entre produtos nacionais e importados cobrindo o maior número 

de áreas. Esta loja dispõe de um café e auditório com 130 lugares, onde 

organiza semanalmente concertos, shows, noites de jazz, palestras, cafés 

filosóficos e suas tradicionais noites de autógrafos. Além disso, a Livraria 

tem um espaço de vendas de CDs e DVDs, com mais de 60 mil itens à 

disposição  



 139

Em 2003 a Livraria Cultura saiu pela primeira vez de São Paulo e abriu uma 

filial em Porto Alegre, no Bourbon Shopping Country. Em 2004, mais uma 

filial, desta vez instalada no Recife, no Paço Alfândega, e em 2005, em 

Brasília, no CasaPark Shopping Center. Em junho de 2006, uma nova loja 

paulistana será inaugurada no Shopping Market Place. A Cultura não 

pretende operar com sistema de franquias. Suas lojas têm em média 3 mil 

metros quadrados, mas não são classificadas pela empresa como 

megastore. Em todas as lojas a Cultura mantêm mesmo conceito: um local 

de entretenimento, aonde os clientes vão não somente comprar, mas 

atualizar-se, debater idéias, encontrar pessoas com o mesmo interesse, 

divertir-se. 

Ao navegar pelo site da Livraria Cultura percebe-se a preocupação em 

integrar a rede de lojas físicas com a virtual, pois os endereços de suas 

cinco lojas estão disponíveis em vários locais: na seção “Serviços”, na barra 

superior “Nossas lojas” e fixos no rodapé de todas as páginas (Figura 4.5). 

Outras informações sobre as lojas são: fotos das fachadas, horário de 

atendimento, mapa de localização e agenda de eventos como café cultura, 

palestras, noite de autógrafos, exposições, música e atividades infantis.  

 
 
Figura 4.5 – Destaque do rodapé do site Livraria Cultura  
Fonte: www.livrariacultura.com.br 
 

Para os consumidores online a loja física serve de apoio, podendo obter 

informações sobre o pedido, trocar e devolver os produtos comprados na 

loja virtual. Não há a opção para o cliente comprar no site e retirar em 

alguma loja física. Para o serviço de entrega, além dos Correios, são 
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contratados vários parceiros logísticos. A decisão de qual deles utilizar está 

condicionada ao tipo de modalidade de entrega escolhida pela cliente, para 

qual cidade será encaminhado o pedido, da roteirização e da agilidade de 

entrega. Para a modalidade ‘Foguete’ com entrega no mesmo dia o serviço 

é sempre por corrier.  

A Cultura acredita ser desnecessária a implantação de quiosques nas lojas 

para os clientes terem acesso à Internet. Segundo Sergio Herz: “Não existe 

um lugar em que deu certo. Por que você tem Internet na loja para fazer a 

mesma coisa que a loja faz? Só se não estiver bem integrado. Você está na 

loja, não tem vendedor? Você vai ficar na maquininha ao invés do vendedor 

fazer esse trabalho para você que é muito melhor?” 

People 

Um grande diferencial na prestação de serviços da Cultura é a possibilidade 

de encomendar, por email, telefone e pessoalmente, qualquer livro - 

nacional ou importado - mesmo que não conste no catálogo da livraria. 

Outros serviços disponíveis para os clientes das lojas física e virtual são 

embalagem para presente, lista de presentes e vale-presente. O vendedor é 

premiado pelo resultado da sua loja, incluindo as vendas realizadas pela 

Internet cujas mercadorias usaram o respectivo estoque. Não há premiação 

ou comissão por performance individual.  

Para a gerenciar a operação de Internet, a Livraria Cultura tem uma equipe 

que controla pedidos e toda a comunicação de e-mail que tem na empresa. 

No caso de reclamação de pedido não entregue, o pessoal de logística 

verifica a ocorrência mas a resposta do cliente é dada pela equipe de 

Internet. Uma outra área cuida de logística e de atendimento ao cliente 

independente se é uma demanda das lojas ou virtual.  

A área chamada de Ouvidor está interligada matricialmente às áreas de 

Recursos Humanos e Internet, responsável pelo controle e 

acompanhamento da qualidade do atendimento, tanto das operações das 
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lojas como as do site comercial. Não existe ajuda online em tempo real via 

sistema de Chat ou por serviço de atendimento ao cliente (SAC) por 

telefone. Os contatos por telefone são feitos diretamente nas lojas cujos 

números permanecem fixas no rodapé do site. O consumidor online tem à 

disposição o serviço de acompanhamento das etapas de seu pedido: a 

autorização da empresa de cartão de crédito, envio do pedido para a 

transportadora e entrega ao cliente. 

Existem várias formas de comunicação com a livraria para ajudar o cliente a 

encontrar um livro, bem como para o esclarecimento de dúvidas, 

reclamações e opiniões sobre os serviços. Esta função desempenhada pelos 

vendedores na loja está disponível para os internautas em diversas seções, 

tais como: Fale Conosco, Primeira Visita e Linha Direta. Para os novatos há 

seções específicas com informações bem detalhadas para ensinar a usar o 

site, fazer as compras, efetuar o pagamento e esclarecer dúvidas 

freqüentes, nas seções: Primeira Visita (no lado esquerdo do site) e Dúvidas 

(no cabeçalho e rodapé de todas as páginas). Há canais de comunicação 

específicos para editoras e imprensa, e interessados em outros serviços da 

livraria como eventos, promoções. Net Marketing, negócios e parcerias.  

As consultas provenientes da opção “Fale Conosco” são recepcionadas pela 

equipe Internet que as repassam ao vendedor de alguma loja, considerado 

pela empresa como o funcionário mais capacitado a responder sobre livros. 

A resposta retorna para essa equipe que coloca no formato correto e 

encaminha ao cliente. O horário de atendimento das lojas é das 10 às 22 

horas. A equipe que cuida das atividades de Internet e operações da loja 

virtual trabalha das 8 às 20 horas.  

O sistema da loja virtual permite a personalização para que o usuário seja 

identificado pelo nome e para indicar suas preferências. Durante a 

navegação o cliente cadastrado pode, em cada livro selecionado criar sua 

própria lista, acessando a seção “Lista de Presentes” de aniversário, 
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casamento ou qualquer outra data especial. É possível escrever uma 

mensagem para os amigos e cadastrar os respectivos emails para que a 

Cultura envie a lista a todos eles. Para comprar eles devem clicar no ícone 

“Lista de Presente”, digitar o nome da pessoa, escolher o livro e concluir a 

operação em “Ir para o caixa”, podendo também enviar uma mensagem ao 

presenteado.  

O vale-presente, no valor de R$ 30, R$ 50 ou R$ 100, pode ser adquirido 

diretamente na rede de lojas, no site ou por telefone com a opção de envio 

para o endereço ou email do presenteado. A troca pode ser feita nas 

compras virtuais ou nas lojas no pagamento no caixa.  Na modalidade 

cartão-presente corporativo, a empresa estipula o valor do vale-presente e 

personaliza com o seu logotipo, cores e marcas. Todo o trabalho de criação, 

layout e confecção do cartão são de responsabilidade de uma equipe de 

design gráfico e da Livraria Cultura, sem nenhum custo para a empresa 

compradora.  

Presentation 

O layout da loja física é definido no plano de arquitetura quando a loja é 

planejada. Já a flexibilidade do site, permite um trabalho conjunto e 

constante, envolvendo o pessoal de tecnologia, a direção, a equipe de 

vendas que contribuem com opiniões, como o ocorrido no desenvolvimento 

da intranet. O endereço da loja virtual é divulgado em todo o material de 

comunicação da loja, tais como  na sacola e na newsletter em papel. 

Em relação aos elementos de ambientação de loja passíveis de serem 

utilizados na loja virtual, estão somente a identidade visual e logotipia. Por 

outro lado, consideram extremamente importante ter uma identidade única 

para os dois ambientes no que se refere à prestação do serviço.  

Para a Cultura é impossível comparar e imitar as lojas físicas, sendo 

copiado apenas o conceito. Este é o caso do destaque dos produtos com o 

qual se pode fazer uma analogia da exposição dos livros nas lojas físicas 
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com a home page da categoria livros No ponto-de-venda, os livros ficam nas 

gôndolas redondas na entrada da loja enquanto que no site, graças à sua 

flexibilidade, eles aparecem na parte central da home page e em outras 

seções tais como, sugestões, mais vendidos etc, Biblioteca Ideal etc, cujas 

classificações que não existem na loja física. A Figura 4.6 mostra uma 

gôndola da loja de Porto Alegre e o detalhe da home page, ambos com a 

função de destacar os livros. 

   

Figura 4.6 – Destaque dos livros na gôndola da loja e o na página principal 
Fonte: wwww.livrariacultura.com.br 
 
É comum um livro recém-lançado estar em exposição, simultaneamente, nas 

lojas físicas e no site. Apesar de na operação virtual já existir uma rotina 

automatizada, existe uma troca de informação muito grande entre os 

vendedores das lojas e a equipe de conteúdo do site para decidir pelos 

livros que serão expostos em destaque.   

Conforme mostrado na Figura 4.7(a), as cores do site acompanham o tom 

de verde claro e o formato de letra utilizado na logomarca da empresa que 

permanece fixa na barra superior, acompanhada das seções: Dúvidas, 

Nossas lojas, Cadastro, Acompanhe seu pedido, Linha Direta e Frete; 

Escolha do tipo de produto (livros em 6 idiomas, DVDs e Vídeos); campo 

para busca e imagem do carrinho de compras informando quantidade de 

itens e valor. Logo abaixo fica um espaço para um grande banner horizontal, 

atualizado constantemente com imagens de livros em destaque, ofertas 

sazonais que acompanham o calendário varejista como Páscoa, Natal etc.  
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Na loja virtual a diferenciação de categorias de produtos é feita por meio de 

cores, que no caso de livros acompanha o verde da logomarca. Do lado 

esquerdo da loja virtual estão as outras formas de separação dos títulos já 

descritas no item “Produto. Uma caixa azul agrega as seções: Mais 

vendidos, Gêneros, Novidade e Pré-venda. Os grupo de serviços são 

mostrados em uma caixa cinza: Vale-presente, Lista de presentes, Primeira 

visita, Lojas, Textos imprensa, Entrega Foguete, Programa Cultura Mais, 

Programa Mais Leitores, Cultura News (Figura 4.7.c), e Cultura por email. 

Estes serviços são destacados em banners que mudam a cada atualização 

da página. Ainda do lado esquerdo estão as seções: Seja nosso Parceiro, 

Recursos Humanos (quem somos, oportunidades nas lojas, cadastre seu 

currículo), Biblioteca ideal, além dos selos das empresas certificadoras que 

reforçam ao usuário a segurança da loja virtual (Unicert e Internet Segura). 

Do lado direito estão os anúncios de fornecedores em “Sites especiais”, um 

banner divulgando a “Entrega Foguete” (Figura 4.7.b), e quatro imagens de 

capas de livros com respectivo nome, preço normal e com o desconto pelo 

programa Cultura Mais. 

 
a) Parte superior esquerda da loja virtual                                   b) Entrega         c) Newsletter 
Figura 4.7. – Fragmentos da página principal (home page) 
 
O espaço central da home page, a área mais importante da loja virtual,  é 

ocupado com os seguintes destaques: 6 livros em “Sugestões”, 3 em “Mais 

vendidos”, 2 livros “No Prelo”, Eventos em duas lojas e 3 livros em “Vitrine”. 

No rodapé do site são repetidos os acessos para algumas das seções de 

serviços e livros, acrescidos dos links para: Home page, Direitos de 

propriedade, Dúvidas, Busca Avançada, Suas compras, Frete, Linha direta e 

o telefone e mapa das cinco lojas.  
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O sistema de busca da loja virtual permite total interação para refinamento 

da pesquisa via Internet, podendo ser muito útil também para os vendedores 

das lojas. Existem dois tipos de busca, simples e avançada, que 

permanecem na barra superior do site independente da seção acessada 

(Figura 4.8). Nas perguntas mais freqüentes da seção “Primeira Visita” estão 

os detalhes de como efetuar a busca por título, palavra-chave, palavra do 

nome ou início do sobrenome do autor, editora, assunto e ISBN. Na busca 

refinada podem ser selecionados idioma e faixa de preço, além de usar os 

filtros para ordenar por: ano de publicação (em ordem decrescente); idioma; 

preço (em ordem crescente); e disponibilidade.                 

 
Figura 4.8 –  Parte superior esquerda da loja virtual – Sistema de busca  
Fonte: www.livrariacultura.com.br 
 

4.1.4) Estágios de integração no varejo multicanal 

Considerando o caminho percorrido pelas empresas proposto por Moore 

(2000) na evolução do e-commerce, a Livraria Cultura encontra-se no 

estágio mais avançado. Isto porque a loja virtual está totalmente integrada 

às funções da estrutura existente antes de sua implantação. Além disso, a 

Livraria conseguiu vencer o desafio da cultura organizacional por ter 

alavancado as forças da e-culture que foram assimiladas pelas as culturas 

existentes. A introdução da inovação pelo comércio eletrônico foi além da 

venda por meio de uma loja virtual. A ferramenta Internet permeia toda a 

Livraria Cultura comprovada pelo intenso uso de intranet, pelo incentivo à 

flexibilidade e agilidade dos processos, pelos sistemas de comparação de 

preços etc. 

Na adoção da loja virtual em uma estratégia de varejo multicanal a Cultura 

não teve conflitos entre as lojas físicas e os funcionários da estrutura 
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existente em relação o novo canal de vendas. A Cultura manteve os 

mesmos concorrentes e atende ao mesmo perfil de clientes. Estes aspectos 

demonstram que existe uma alta semelhança estratégica da loja virtual com 

a rede de lojas da Cultura. Portanto, foi adequada a utilização da infra-

estrutura organizacional existente. Segundo as quatro estratégias propostas 

por Markides e Charitou (2005) a Cultura está no quadrante C (estratégia de 

integração) conforme apresentado na Figura 4.9 a seguir: 

Grave 
A 

Estratégia de separação 

B 

Estratégia de integração em 
etapas 

Menor 
D 

Estratégia de separação em 
etapas 

C 

Estratégia de integração 

Livraria Cultura 
 

Relacionamento estratégico 
baixo (mercados diferentes) 

Relacionamento estratégico 
alto (mercados semelhantes) 

 
Natureza dos 

conflitos entre 
o negócio 

estabelecido e 
a inovação 

 
Similaridade entre o negócio estabelecido e a inovação 

Figura 4.9: Adoção de estratégia de integração pela Livraria Cultura 
Fonte: Baseado em Markides e Charitou,  2005, p. 58 
 

A Cultura foi bem sucedida não apenas pela integração do novo modelo de 

negócio mas que também por utilizar a loja virtual como uma maravilhosa 

nova oportunidade para fazer crescer o negócio. Como conseqüência, as 

forças do negócio tradicional foram alavancadas. Embora os concorrentes 

puramente virtuais e outras redes de livrarias tenham entrado no varejo 

eletrônico com preços baixos e margens muito menores do que os mercados 

tradicionais, a Cultura não adotou uma estratégia de líder de custo. Ao 

contrário, continuou posicionada na prestação de serviços utilizando a loja 

virtual como novo canal de relacionamento. A loja virtual trouxe uma enorme 

quantidade de informações sobre os produtos e o aprimoramento dos 

serviços de entrega, ou seja, o novo negócio alavancou os diferenciais 

competitivos da Livraria Cultura.  
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O quadro 4.1 “Processo decisório e Estratégia de integração” na página 

seguinte foi desenvolvido a partir de Gulati e Garino (2000) e já apresentado 

no referencial teórico. Em relação aos aspectos de marca, gestão, 

operações e propriedade, a Cultura tem estratégias totalmente integradas. 

No próximo capítulo as observações sistematizadas neste quadro serão 

retomadas quando da comparação com as estratégias de integração das 

outras livrarias. 
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GULATI e 
GARINO Livraria Cultura 

Processo Decisório e 
Estratégias de Integração 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Estratégia 

MARCA         Totalmente integrada 
A marca é passível de ser estendida para 
a Internet?  Não SIM   SIM O mesmo nome e logomarca são utilizados na rede de lojas e na livraria 

virtual 
A intenção é atingir segmentos diferentes 
de clientes ou uma oferta de produtos 
diferente das lojas?  

SIM Não   Não Consideram que não há diferença entre os clientes dos dois tipos de 
prestação de serviço. 

Haverá diferença na política de preços 
praticada nas lojas e online? SIM Não   Não São expressamente contra a aplicação de preços diferentes 

GESTÃO         Totalmente integrada 
Os atuais executivos têm habilidades e 
experiência para assumir o canal 
Internet?                                                        

Não SIM   SIM Desde o início um de seus proprietários está a frente da operação 
virtual. 

Eles estão dispostos a avaliar as 
iniciativas por um conjunto diferente de 
critérios de performance?                             

Não SIM   ? 

Difícil avaliação - A empresa tem poucos indicadores de desempenho e 
não define metas de vendas para suas lojas. As vendas originárias da 
operação virtual são contabilizadas para a loja cujo estoque forneceu o 
produto para o pedido. 

Existe a possibilidade de ocorrer conflito 
de canais? SIM Não   Não 

Não ocorreram conflitos por ter sido uma decisão da alta direção. O 
resultado das vendas da operação virtual é alocado para a filial forneceu 
o produto, o que incrementa o seu giro de estoques. 

A Internet representa uma ameaça para o 
modelo de negócios existente? SIM Não   Não Pioneira na adoção da Internet como canal de marketing. Sempre foi 

vista como oportunidade. 
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GULATI e 
GARINO Livraria Cultura 

Processo Decisório e 
Estratégias de Integração 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç
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Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Estratégia 

OPERAÇÕES         Totalmente integrada 
Os atuais sistemas de distribuição podem 
ser migrados eficientemente para a 
Internet?                                             

Não SIM   SIM 
A venda por telefone e a entrega do pedido em domicílio já forneciam a 
experiência para aumentar a operação com a entrada da operação via 
Internet. 

Os atuais sistemas de informação 
fornecem uma base sólida? Não SIM   SIM 

O sistema de informações é integrado. A loja virtual é apenas uma das 
aplicações da Internet na Cultura pois ela permeia toda a sua operação 
de varejo. 

Os sistemas constituem uma vantagem 
competitiva?   Não SIM   SIM 

 A disseminação do uso da Internet nas lojas auxilia os vendedores, 
incrementa as vendas e melhora o atendimento e relacionamento com o 
cliente. 

PROPRIEDADE         Totalmente integrada 
A empresa tem problemas em atrair ou 
manter executivos talentosos para a 
divisão Internet? 

SIM Não   Não Desde o início um de seus proprietários está a frente da operação 
virtual. 

É necessário captar recursos externos 
para financiar o empreendimento? SIM Não   Não A loja virtual foi desenvolvida internamente e recebeu investimento 

próprio de acordo com o seu crescimento. 
Existe algum fornecedor, distribuidor ou 
outro parceiro chave para o sucesso do 
empreendimento? 

SIM Não   Não 
Na implantação da loja virtual em 1995 a Cultura teve o apoio do 
provedor de acesso Mandic nos aspectos técnicos da novo ambiente 
Internet. 

Quadro 4.1: Roteiro pelo Processo Decisório e Estratégias de Integração – Livraria Cultura 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de GULATI e GARINO, 2000, p. 112-114 
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4.2) LIVRARIA SARAIVA 

O Grupo Saraiva é uma empresa de capital aberto que atua no segmento 

editorial por meio da Editora Saraiva (Saraiva S/A Livreiros Editores) e no 

segmento livreiro, por intermédio da Livraria Saraiva (Livraria e Papelaria 

Saraiva S/A). A Editora Saraiva é a controladora da Livraria Saraiva, com 

99,91% das ações. A empresa encerrou o ano com uma equipe de 2.311 

colaboradores, com redução de 4% em relação ao ano anterior. 

A maior rede de livrarias no Brasil começou como um pequeno 

estabelecimento de comércio de livros usados, fundado em 1914 pelo 

imigrante português Joaquim Ignácio da Fonseca Saraiva, um apaixonado 

por livros jurídicos. O sebo "Livraria Acadêmica” ficava localizado no Largo 

do Ouvidor, bem próximo da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco, em São Paulo. Seu proprietário ganharia o apelido de 

Conselheiro, por causa das valiosas indicações que dava àqueles que 

freqüentavam sua livraria. Em 1917 se inicia a fase editorial da empresa 

com livros jurídicos. No ano de 1934 a editora estende suas atividades 

comerciais e também lança livros didáticos, literatura geral, ciências, etc., ao 

mesmo tempo em que amplia as atividades editoriais no campo jurídico e se 

torna a mais conceituada editora dessa área no Brasil.  

Após uma seqüência de sucessos editoriais, em 1947 a empresa 

transforma-se em sociedade anônima, com a denominação Saraiva S.A. - 

Livreiros Editores. Um grande número de ex-estudantes subscreve ações da 

empresa em homenagem ao seu fundador.  Em 1972 a segunda Livraria 

Saraiva foi aberta na Praça da Sé, marco central da capital de São Paulo. 

Em 1996 a Livraria Saraiva inova com a abertura de megalivrarias 

totalmente informatizadas, a primeira no Shopping Center Eldorado e em 

seguida a Mega Store do Shopping Center Ibirapuera, ambas na capital de 

São Paulo. Este novo formato de livrarias busca atrair o público oferecendo 

lojas amplas, confortáveis e com um serviço especial de atendimento aos 
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clientes. As grandes novidades da segunda loja são: a Saraiva Music Hall 

com a seção de CDs e vídeos e o Cyber Coffee & Book , café que também 

oferece acesso à Internet.  

No ano 2000 expande seus negócios usando o ambiente de Internet: entram 

no ar as operações de venda de produtos da Livraria Saraiva 

(www.saraiva.com.br) e começam as vendas de conteúdo editorial jurídico 

(www.saraivajur.com.br). 

De acordo com o último relatório para acionistas divulgado pela Saraiva em 

02/03/2006, a receita bruta consolidada do grupo totalizou R$ 505,6 milhões, 

3,4% superior ao ano de 2004, que reflete, principalmente, o acréscimo de 

vendas registrado pela Livraria cuja receita bruta somou R$ 281,3 milhões, 

com o crescimento de 7,4% em relação a 2004. Dentre as razões apontadas 

pela empresa para esta recuperação dos resultados financeiros estão o 

crescimento de 25,4% na operação online da Saraiva.com, além da 

recuperação no desempenho operacional das lojas físicas, a melhor 

administração do capital de giro e as economias com a racionalização de 

processos e renegociação de contratos e benefícios com a desoneração 

tributária sobre a venda de livros.  

4.2.1) Varejo Virtual e Expansão  

A operação comercial da Livraria Saraiva no ambiente de Internet teve início 

em 1998. A empresa foi inspirada pelo sucesso do modelo de negócio da 

Amazon e motivada pela liberação da Internet brasileira para a exploração 

comercial.  Devido ao seu tradicional direcionamento para o comércio, a 

Saraiva percebeu que seria uma oportunidade para ter mais um canal, 

adicionando-o à operação de televendas e às lojas físicas. A empresa já 

tinha experiência de venda à distância por sua operação de televendas. A 

prestação deste serviço era descentralizado em cada uma das lojas que 

tinha a sua própria unidade de venda por telefone para atender as 
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encomendas de livros, posteriormente, retirados no ponto-de-venda pelo 

próprio cliente.  

Naquela época havia também um departamento, junto ao escritório central 

do Grupo Saraiva chamado “Vendas Especiais”, que agregava toda venda 

que não se enquadrava no atendimento ao consumidor final: venda ao 

governo, venda por licitações, cotações de empresas etc. Portanto, foi 

natural que esta área assumisse a operação da loja virtual.  Graças ao 

sucesso das vendas via Web a loja virtual ganhou identidade e nome próprio 

denominada Saraiva.com. Isto fez com que ocorresse uma inversão: a área 

de “Vendas Especiais” é um pequeno departamento desta divisão designado 

“Vendas Corporativas” que atende  pessoas jurídica e física que necessitam 

comprar acima de 5 exemplares.  

A Saraiva cita como concorrentes brasileiros à época do lançamento do site 

comercial, apenas a Booknet, que depois passou a ser Submarino, seguida 

da livraria Siciliano. A Livraria Cultura é considerada um concorrente menor 

pelo seu pequeno volume de vendas via Internet. 

O objetivo da implantação da venda via Internet foi a experimentação, 

conforme contextualiza o Diretor de Sistemas e Logística: 

Naquela época, queríamos ter um pé na Internet. Como a 
maioria, não sabíamos o que era Internet, fomos aprendendo e 
construindo esse negócio aos poucos. Era um canal que estava 
se abrindo, então por que não explorá-lo. Tínhamos todas as 
condições para isso. (César Groh, 19 de Abril de 2006) 

O departamento de Vendas Especiais foi o responsável pela estruturação do 

novo canal. A rede de lojas e o único depósito existente na época foram 

usados como fonte de abastecimento. A introdução deste canal não ocorreu 

de forma tranqüila no que em relação às lojas. Houve ciúme e concorrência, 

pois o discurso da época era que as lojas físicas iriam acabar e/ou os 

clientes deixariam de freqüentá-las. Lentamente essa cultura se modificou e 

os funcionários perceberam que a Saraiva.com também poderia gerar venda 
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para a loja física, o que de fato aconteceu. Aos poucos a direção da 

empresa consegui disseminar a idéia de que a loja virtual seria útil na 

operacionalização de todas as encomendas da rede, deixando se ser um 

competidor, para se transformar em uma parceira prestadora de serviço. 

Entretanto, mesmo depois destes anos, César Groh afirma: 

Uma imagem que estamos construindo, imagino eu, até hoje. 
Não é uma coisa que se constrói e colhe os frutos assim de 
maneira tão rápido. O melhor modelo que existe é o em que 
atuamos, com uma operação física e uma operação de Internet 
bem sucedidas. 

A implantação da Saraiva.com não canibalizou as vendas da rede de lojas, 

ocorrendo exatamente o contrário: uma impulsionou a outra. A Livraria 

Saraiva tinha uma forte presença na região Sudeste, porém com a Internet, 

ela ganhou projeção nacional, inclusive facilitando as vendas de lojas 

abertas em novas praças. A citação abaixo identifica duas razões para esse 

fato: 

A primeira delas é que a Saraiva.com alavancava em cima das 
encomendas das lojas. Então, no momento que você abre um 
ponto de venda numa praça que você não atuava, tem-se um 
incremento marginal de vendas em função dessas encomendas. 
E, segundo lugar, porque a loja física também dava suporte e 
visibilidade para o site. Criamos sempre uma simbiose de 
exposição dentro da loja física comunicando o site, e dentro do 
site comunicando a loja física”. (Diretor de Sistemas e Logística -
19 de Abril de 2006) 

Em relação aos conflitos, a empresa enfrentou a mesma situação da rede de 

livrarias americana Barnes & Noble. As filiais ficaram incomodadas com a 

estrutura montada para a Saraiva.com e, assim, foi um paradigma muito 

difícil de ser quebrado. Ainda hoje o desafio diário da Saraiva é fazer com 

que a equipe de vendas das filiais entender que a empresa trabalha com 

vários canais. A transferência de mercadorias entre as lojas físicas é uma 

operação normal na Saraiva. Entretanto, por causa da abrangência nacional, 

em muitos casos internacional, e o grande volume de vendas da loja virtual, 
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a operação da Saraiva.com é mais perceptível do que quando uma nova loja 

é aberta. As lojas se questionam: Por que eu tenho que transferir uma 

mercadoria da minha loja para a Saraiva.com para que eles façam a venda 

lá e que o dinheiro entre no caixa da loja virtual?. Para equacionar este 

conflito a Livraria Saraiva criou o “estoque da empresa” conforme explicado 

abaixo: 

Para o cliente não importa se ele está lá na nossa loja do Recife 
e precisa de um livro que está em Porto Alegre. Ele vai receber 
esse livro, seja pela Saraiva.com, seja pelo envio direto da loja 
de Porto Alegre. E a recíproca também é verdadeira. A 
Saraiva.com permite uma penetração em praças e mercados 
onde não estamos estabelecidos fisicamente. Assim, a loja deve 
entender que ela pode estar transferindo para uma unidade 
como se fosse a filial de Roraima, mas é para a Saraiva.com que 
vai remeter para Roraima. (César Groh, 19 de Abril de 2006) 

Para a Livraria Saraiva o comércio eletrônico pela Internet representou um 

jeito novo de vender em relação ao canal existente, mas não a ponto de 

representar um afastamento dos negócios da empresa, pois continuou 

atuando no setor de livrarias. As principais diferenças apontadas nesta 

inovação estão no contato com o produto e na experiência de compra, que 

tornam as compras do cliente mais ricas em sensações em uma megastore 

e mais objetivas na Saraiva.com. 

Para você procurar um livro na loja física, apesar de todos os 
recursos tecnológicos que a gente coloca à disposição do 
cliente, sempre tem o deslocamento até a gôndola, a procura 
pelo item, o prazer em folhá-lo e verificar se é aquilo mesmo que 
você gostaria. A compra de um livro é uma experiência muito 
subjetiva. Na Internet é um negócio mais objetivo e racional, o 
que dificulta as vendas por impulso”. (César Groh, 19 de Abril de 
2006) 

Na implantação da loja virtual, a Livraria Saraiva não contou com o apoio 

dos fornecedores. Para a empresa as editoras ainda hoje não entendem a 

relevância desse canal, mesmo com a sua comprovada consolidação. Isto 
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se confirma pelo fato de sua maioria terem somente sites institucionais, 

sendo que poucas vendem pela Internet. 

Em relação à sua inserção na estratégia da empresa, Sr. Groh revela que na 

Saraiva.com não há diferença no perfil dos consumidores da Livraria, pois 

atuam basicamente no mesmo segmento, tanto na Internet, quanto nas lojas 

físicas. Em relação ao nível de renda, a operação virtual tem uma 

penetração um pouco maior na classe A do que nas lojas físicas, que por 

sua vez também atraem classe D, dependendo da localização da loja e do 

catálogo de livros. 

A Livraria Saraiva diferencia os concorrentes pela sua atuação no ambiente 

físico ou virtual. Exemplificando, a loja virtual Submarino que, mesmo sem 

loja física, é considerada como concorrente. É comum desenvolverem 

campanhas voltadas exclusivamente para o mundo virtual que não 

necessariamente terão reflexo no mundo físico, por exemplo, as linhas de 

produtos vendidas somente na Saraiva.com, com a de eletrônicos que abre 

uma gama de outros concorrentes fora do setor de livraria.   

Somos muito mais do que uma livraria, pois temos competidores 
em cada nicho de mercado, de produto, em cada território 
alcançado no mundo virtual. No mundo físico não é diferente. 
Em um ambiente de shopping center, no momento em que eu 
vendo uma caneta, também ofertada por uma pequena papelaria 
ou um quiosque da esquina, ele é meu concorrente. Só que eu 
pago muito mais aluguel, tenho funcionários mais caros e 
proporciono um ambiente diferenciado para o cliente. Então, o 
meu preço não vai ser igual ao dele. E o cliente não compra só o 
produto. Ele compra junto com o produto uma série de outros 
valores. (Diretor de Sistemas e Logística, 19 de Abril de 2006) 

4.2.2) Sinergia e vantagem competitiva 

A tradicional marca Saraiva já construída e reconhecida em todo o país em 

seus 91 anos de atuação ajuda nas vendas da loja virtual. Neste sentido a 

logomarca da Saraiva.com reforça este posicionamento com as palavras 

“Tradição e Preços baixos mais de 300 mil produtos” que  são mostradas de 
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forma contínua. As razões apontadas pela Livraria para o impulso nas 

vendas são o relacionamento com o consumidor que percebe a Saraiva 

como uma única empresa, e a sinergia que consegue obter em suas 

operações utilizando os dois ambientes para atendimento ao cliente. Para a 

diretoria de marketing esta vantagem simplifica a divulgação da operação 

online.  

No site específico para relação com investidores, a adoção do Modelo Híbrido 

(lojas físicas + virtual) e o fato de ser uma das maiores varejista online de livros no 

Brasil posicionam a Saraiva.com como importante diferencial competitivo da 

unidade de livrarias. Dentre as razões apontadas para a recuperação dos 

resultados financeiros no relatório dos resultados do 4º trimestre de 2005, o 

crescimento de 25,4% da Saraiva.com que reflete o sucesso na divisão de varejo 

eletrônico aparece com destaque a qual a empresa atribui a crescente geração de 

valor para os acionistas. Para 2006 a empresa reforça suas expectativas 

positivas fundamentadas no potencial de crescimento do e-commerce no 

Brasil decorrente da popularização do acesso em alta velocidade à Internet, 

os fatores macroeconômicos com a redução de taxa de juros, a recuperação 

de poder aquisitivo e a expansão do crédito. Citando em seu relatório 

Resultados do 4º Trimestre de 2005 a pesquisa “Raio X do comércio 

eletrônico em 2005”, promovida pela e-bit, a estimativa de crescimento de 

receita do varejo eletrônico para 2006 é de 56%. 

O relacionamento com as lojas físicas é destacado na apresentação institucional 

da empresa como uma das vantagens competitivas da Livraria conforme ilustrado 

na figura 4.10. 
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Figura 4.10: Vantagens Competitivas - Relacionamento com as lojas físicas 
Fonte: Reproduzido da apresentação institucional do Grupo Saraiva - Disponível no site 
www.saraiva.com.br – acesso em 10/Jan/2006 
 

Outra vantagem competitiva da Livraria Saraiva é a sua permeabilidade no 

território brasileiro e a presença de grandes lojas nos principais shoppings 

centers. Outros diferenciais importantes são: a infra-estrutura de 

distribuição, a centralização de compras que resulta em preços melhores 

repassados para os clientes, uma equipe muito enxuta que conhece muito 

bem o negócio, além de uma rotatividade muito baixa de funcionários que 

retém a inteligência dentro da empresa. Em relação à operação da 

Saraiva.com, sua principal vantagem competitiva é a possibilidade de 

usufruir dessa infra-estrutura provida pelas lojas físicas para prestar um 

serviço melhor para os clientes virtuais. Entretanto, ressalta que também é 

importante entender o que faz a diferença para o consumidor em cada um 

destes canais. Neste sentido, a utilização da Saraiva.com para comunicação 

e relacionamento com o cliente, beneficia o entendimento de seus hábitos.  

LIVRARIA SARAIVA SARAIVA.COM.BR 

Escala de operações 
Reconhecimento da marca 

Expertise em logística e distribuição 

Abrangência geográfica 
Prestação de serviços 
Perfil do consumidor 
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A Saraiva.com é um importante canal de vendas e comunicação 
com o consumidor. Em relação aos concorrentes, certamente 
existem diferenças, pois alguns operam apenas em um dos 
canais ou são competentes em apenas um deles. Poucos em 
ambos. (Diretor de Marketing, Ricardo Daumas, 04 de Maio de 
2006) 

O diferencial competitivo decorrente da experiência em distribuição para a 

rede de lojas foi alavancado por causa do aumento da escala do processo 

logístico da Saraiva.com. Conseqüentemente, o projeto da empresa é que a 

operação virtual absorva a logística das lojas físicas. Espera-se que a 

centralização desta atividade traga ganhos de escala junto aos demais 

parceiros logísticos de transporte da empresa, por conseguir uma melhor 

condição contratual pela concentração da demanda em um único ponto. O 

resultado será a geração de valor para a empresa. 

O foco da Saraiva sempre foi “a mais completa” que resultou em uma 

excelente variedade de estoque, primeiramente em livros, mas ampliada 

com a operação comercial na Internet com a introdução de outras categorias 

de produtos, como a de eletroeletrônico.  

A Livraria Saraiva identifica como a principal sinergia de operar nos 

ambientes físico e virtual o estoque unificado “disponível onde quer que 

esteja, para quem quer que seja, em qualquer lugar do país”. As sinergias 

em relação ao compartilhamento da infra-estrutura de distribuição, da 

operação de compras e da equipe muito bem preparada da Livraria Saraiva 

foram outras sinergias identificadas pela empresa antes da implantação da 

loja virtual. Desde o início a idéia era utilizar as competências essenciais da 

Livraria Saraiva com foco na Internet, utilizando-se inclusive da infra-

estrutura existente como o departamento de Vendas Especiais.  

Os recursos compartilhados pelos canais são: produtos, marca, 

informações, relacionamento com os fornecedores, equipamentos, além das 

áreas de Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Contabilidade, 
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Financeira e Fiscal. Em algumas praças onde não há uma loja Saraiva, os 

clientes são atendidos somente pela Saraiva.com. 

Os resultados provenientes destas sinergias foram o menor tempo de 

implantação e redução do investimento necessário graças ao 

compartilhamento de custos.  Pelo fato de os recursos das lojas físicas 

terem sido compartilhados, a nova operação foi facilmente incorporada nas 

atividades existentes sem a necessidade de contratação de funcionários 

exclusivos para Saraiva.com.  

Em relação às competências já existentes na Livraria Saraiva, as mais 

importantes para a operação virtual foram: 

 Lema da Livraria Saraiva que sempre foi “a mais completa” que 

resultou em um excelente estoque; 

 Expertise na manipulação e comercialização dos produtos vendidos 

(livros, papelaria, CDs, multimídias, VHS e DVDs);   

 Infra-estrutura logística que proporcionou uma grande penetração 

que inclusive foi ampliada com a operação virtual; 

 Marca compartilhada com a Editora que vai na frente desbravando 

mercado com os lançamentos e os títulos, seguida pela loja virtual 

que procura capturar os resultados.  

 Marca forte, respeitada e muito presente no mercado brasileiro, que 

juntamente com o fato de ser uma Sociedade Anônima, facilitou o 

acesso ao capital.  

A Saraiva.com gerou a necessidade do desenvolvimento de novas 

competências dentre elas, a expertise na área de segurança para proteger 

as transações no ambiente virtual, e considerada como a mais importante, o 

domínio da tecnologia de Internet. A Saraiva executa internamente todas as 
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operações de necessárias para o funcionamento da loja virtual, desde os 

links da Internet que chegam direto na Embratel, além da infra-estrutura 

própria dos servidores. “Portanto, o domínio total da tecnologia é tanto de 

Internet quanto de suporte para o negócio”.  

A competência desenvolvida nos aspectos de segurança na operação virtual 

foi repassada para a rede de lojas, como por exemplo: dados criptografados 

desde a abertura do sistema pelo funcionário, instituição de vários níveis de 

senha e necessidade de trocá-las periodicamente, forma criada para 

criptografar as informações de clientes, como as do cartão de crédito, que 

são usadas somente para fazer a venda e logo em seguida descartadas. 

Gestão 

A família Saraiva ainda está presente na gestão da empresa presidindo o 

Conselho de Administração do Grupo e a Saraiva S.A. Livreiros Editores. A 

Livraria e Papelaria Saraiva S.A. tem presidente e diretor-superintendente 

próprios sob os quais está a operação da loja virtual. 

A Saraiva.com é a divisão de varejo eletrônico da Livraria Saraiva e inserida 

em uma estrutura matricial subordinada às Diretorias de Tecnologia e 

Logística e a Diretoria de Marketing, conforme ilustrado no organograma da 

figura 4.11. Entretanto, todas as outras diretorias contribuem para a 

operação virtual que resulta em uma forte interação em todas as suas 

atividades. A diretoria de marketing provê conteúdo, promoção, campanhas 

e preço; a diretoria de compras fornece produtos; a diretoria de lojas 

repassa uma parte do estoque e a diretoria de tecnologia dá suporte técnico 

e, através da subseção de logística, o estoque e a entrega.  
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Figura 4.11 – Organograma da Livraria Saraiva 
Fonte: Elaborado pela autora conforme informações fornecidas pela empresa 
 

A área de marketing da Livraria Saraiva é “praticamente é dona da Internet”. 

Nenhuma campanha é feita sem que esteja diretamente ligada a ela, mesmo 

que tenha relação com outra área, por exemplo, logística na promoção 

“entrega com frete grátis”. Em reuniões semanais das quais participam todas 

as áreas, é traçada uma pauta de ações para a loja virtual, discutidas e 

avaliadas em conjunto. Na Saraiva.com as atividades específicas de 

Marketing, Vendas e Pós-vendas estão integradas e funcionam como um 

importante canal de comunicação, relacionamento e reconhecimento dos 

hábitos dos clientes. 

O Call Center foi uma das unidades criadas na Livraria Saraiva para suprir o 

aumento da demanda de venda e atendimento ao cliente pelo telefone 

impulsionado pelas transações na Saraiva.com. Outra área foi a de análise 

de risco e de infra-estrutura de segurança para as transações em ambiente 

Internet.  O risco nas lojas era muito baixo, pois apresentavam uma pequena 

propensão a sofrerem fraudes, contrariamente ao comércio eletrônico, no 

qual a exposição é maior, exigindo maior preocupação com segurança e 

auditoria, inclusive em um nível internacional. Estas novas demandas na 

área de sistemas levaram à unificação da área de Tecnologia da Informação 

da Livraria Saraiva, responsável também pelo desenvolvimento da loja 

virtual. 
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Em 2000 no auge da “bolha da Internet” foi constituído um business plan 

para a operação Internet visando um período de cinco anos, investiram num 

imóvel e contrataram novos executivos com o objetivo de atrair recursos 

para o negócio virtual. Posteriormente, pretendia-se vendê-lo com retorno de 

milhares de vezes o montante investido. Por outro lado, a empresa manteve 

uma posição realista, muito criticada por alguns acionistas que esperavam 

uma atitude mais ousada. A proposta desta independência era que a 

Saraiva.com pudesse ter todos os meios para desenvolver o seu negócio 

com as próprias pernas. Diferentemente da prática da época, a Saraiva 

nunca teve por objetivo separar a operação da Internet em uma empresa 

distinta para proceder a uma oferta pública de ações (IPO). Mesmo porque a 

Saraiva já era uma empresa de capital aberto e a operação da Saraiva.com 

também fazia parte das ações da companhia. No final de 2001, ocorreu a 

reunificação: a Saraiva.com passou a ser uma filial da Livraria. Um incêndio 

obrigou que esta unificação fosse inclusive de espaço físico e equipe de 

funcionários. 

A Livraria Saraiva não tem proprietários, nomes ou gestores distintos para 

cada um dos canais. Nas lojas físicas e na Saraiva.com a gestão é a 

mesma, sendo que a operação virtual é considerada uma filial da rede de 

livrarias. A única separação se dá na administração da Livraria Saraiva com 

a Editora Saraiva. A inovação surge em todas as áreas da Livraria que estão 

ligadas à Internet em maior ou menor grau, como nos seguintes exemplos: 

 a idéia do marketing em elaborar emails usando recursos em flash, 

discutida com a área de tecnologia que se viabilizou somente com a 

adoção significativa dos clientes à  banda larga.  

 a pesquisa fonética, ainda exclusiva na Saraiva.com, que teve origem 

na área de tecnologia, exemplo: produtos relativos à palavra “chá” 

podem ser encontrados mesmo escrevendo-se com “X”. 
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 a proposta da área de compras de implantar uma nova linha de 

produtos, como a de eletroeletrônicos, que foi estruturada em 

conjunto com as áreas de logística e de marketing responsável por 

gerar conteúdo. 

O sistema de informações é um ERP próprio desenvolvido internamente sob 

medida em 2001 e já concebido, na sua origem, para atender e contemplar 

os dois negócios de maneira integrada. Neste sentido, o mesmo software 

controla os estoques na rede de lojas e na Saraiva.com, o que possibilita 

uma visão unificada dos recursos computacionais. A utilização do mesmo 

banco de dados e de um sistema flexível permite, por exemplo, que o preço 

seja diferenciado por praça, por loja e no site. Isto também gerou uma 

vantagem competitiva muito forte da Saraiva: um sistema de informática fácil 

de manusear e moldável, disponível em todos os pontos de contato da 

empresa com o cliente seja físico ou virtual. 

Operações 

A decisão de unificar as operações e de utilizar alguns recursos já 

existentes teve origem na similaridade dos processos entre as lojas dos dois 

ambientes, tais como: ter produtos, vender e atender ao telefone. 

Atualmente, a literatura indica o modelo click-and-mortar  como sendo o 

mais próspero, porém segundo o diretor de sistemas da Livraria, ninguém 

falava nisso. Na prática aprenderam que este é o caminho mais adequado.  

De todas as operações da loja virtual, a logística é a única que se mantém 

separada para os dois ambientes, contudo, já está sendo trabalhada para 

sua unificação.  A Livraria contratou, no final de 2005, uma consultoria 

especializada para estudar a otimização das operações de abastecimento 

das lojas (cross-docking) e avaliar uma possível fusão das atividades de 

logística entre as lojas físicas e o varejo eletrônico. Em 2005 foi implantado 

também nas lojas o mesmo sistema de endereçamento Warehouse 



 164

Management System (WMS) para localização de produtos com rádio 

freqüência que já era utilizado nos depósitos da Saraiva.  

Em virtude do apresentado até o momento, a empresa tem dificuldade em 

identificar alguma desvantagem decorrente da integração das operações da 

Saraiva.com e a rede da Livraria Saraiva. Apenas a barreira cultural é 

mencionada mais como uma característica do que como uma desvantagem 

do modelo, mas, na verdade, eu acho que é mais uma do que propriamente 

uma desvantagem. “Na verdade, esse tipo de operação integrada tem muito 

mais vantagens, visíveis e palatáveis”. 

Em relação ao menor custo da transação da loja virtual, César Groh foi 

enfático em afirmar que “é um mito e quem estiver falando isso está 

mentindo para os acionistas”. Na verdade os custos são bem similares: 

Embora o aluguel do depósito para armazenar os produtos da 
loja virtual seja mais barato do que, por exemplo, o espaço em 
um shopping center, é preciso contratar pessoas para manipular 
esses produtos, comprar e contratar equipamentos e serviços 
que garantam a segurança das informações e transações via 
Internet, que deixa custo de TI muito mais alto do que em uma 
loja física. (César Groh, 19 de Abril de 2006) 

Esse custo de tecnologia e o de controle de estoques da Internet é 

absorvido pela operação da Saraiva.com, com exceção dos casos eventuais 

em que a operação virtual presta um serviço para uma filial física. 

 

Mensuração 

No site institucional na seção relações com o acionista há inúmeras 

informações sobre os indicadores de desempenho do grupo. No ano de 

2003, a operação da Saraiva.com apresentou lucro pela primeira vez, sendo 

que o break even ocorreu em 2001. Atualmente, a operação da loja virtual 

representa 23% da venda total, e, se fosse uma loja seria o maior volume no 

ranking da rede. Neste percentual estão contabilizados o resultado do 
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Televendas que não é considerado como um canal a parte mas englobado 

na loja virtual. 

A empresa utiliza uma série de custos financeiros que mostram a 

rentabilidade do cliente, tais como custo de manutenção e de aquisição de 

novos clientes. A rentabilidade individual dos clientes é preciso identificá-lo 

para saber quantas vezes ele passou pelos caixas da empresa. Isto é 

facilitado na operação na Internet por ser necessário que o cliente se 

identifique para receber o produto. Assim para estender o reconhecimento 

das transações para todos os clientes e possibilitar a mensuração de sua 

rentabilidade foi implantado no 2º semestre de 2005 o sistema de milhagem 

chamado Saraiva Plus que já totaliza 400 mil associados. O programa de 

fidelidade é considerado pela empresa como importante ferramenta para a 

retenção de seus clientes. Todo internauta que compra no site já é um 

cliente Saraiva Plus, que se beneficia dos descontos também comprando 

nas lojas. Para isso, basta que ele identifique-se, informando no caixa, o 

número Saraiva Plus ou o número do CPF. 

São utilizados indicadores de performance e metas distintas para avaliar 

cada um dos canais pois, apesar de serem canais complementares, eles são 

diferentes no que se refere a apuração dos resultados.  

Investimento em marketing na Internet é diferente do 
investimento em marketing no mundo físico. Na Internet não tem 
outdoor, tem banner em portal. Na Internet você pode utilizar um 
meio que é muito bom pelo custo muito baixo que é o e-mail 
marketing. Fazer uma mala-direta no mundo físico é diferente. É 
mais custoso. Tem toda uma preparação distinta.  (César Groh, 
19 de Abril de 2006) 

Os indicadores de desempenho financeiro da loja física e da virtual são os 

mesmos, mas a referência é diferente. Exemplificando, a margem bruta da 

rede de livrarias é comparada com uma referência esperada para a rede de 

livrarias físicas, enquanto que a da Saraiva.com é feita em relação a uma 

margem bruta esperada de um negócio com essas características. Assim, as 
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metas de vendas são específicas para cada loja levando em conta a região 

na qual está localizada, e atribuídas separadamente para a rede física e a 

Saraiva.com. 

Em relação às medidas de desempenho que levam em conta os clientes da 

loja e do site, a Livraria Saraiva faz pesquisas para acompanhar, por 

exemplo, a satisfação e a retenção de clientes. Recentemente fizeram um 

focus group com alguns clientes e também com algumas pessoas que não 

eram clientes, para entender qual era a percepção deles com relação às 

lojas e ao site. Para a Saraiva os indicadores são importantes para que 

sejam tomadas medidas para auxiliar na identificação do problema e quais 

as possíveis soluções para que tenham cada vez menos impacto no 

resultado final. 

Um dos indicadores de desempenho dos processos internos da loja e do site 

é o percentual de serviços atendidos no prazo, no qual o objetivo da Saraiva 

é chegar a 100%, ou no mínimo melhor do que no dia anterior. Entretanto, o 

cumprimento desta meta depende do desempenho do fornecedor na entrega 

do produto para a Saraiva, que depois o remete ao cliente. Mesmo sendo 

uma variável que tende a fugir do controle, este é um fato que atinge 

diretamente os resultados, pois se o pedido demora, o cliente pode 

eventualmente até desistir da compra.  

Os investimentos realizados em cada um dos canais da Livraria trazem 

resultados para os outros, estando diretamente relacionados ao grau de 

simbiose entre eles. Se a Saraiva.com prestar um bom serviço para a rede, 

captando e atendendo ao cliente que faz a encomenda no ponto-de-venda, 

os investimentos no aprimoramento na operação via Internet também 

beneficiarão as lojas físicas.  

Parte do total de R$ 5,3 milhões investida na Livraria em 2005 foi utilizados na 

nova versão do site de vendas do varejo eletrônico, com modernização dos 

aspectos visuais e novos recursos de navegação e consulta, além da conclusão da 
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implementação do sistema de localização de produtos “Busca Fácil” favorecendo a 

experiência de compra dos clientes nas lojas. Este é o mesmo sistema de 

endereçamento Warehouse Management System (WMS) usando rádio freqüência 

que já estava presente nos depósitos da Saraiva.  

Este investimento aumentou a freqüência de uma loja encontrar 
um determinado item. Se uma compra é realizada pelo site e o 
produto está em estoque somente em uma determinada loja, a 
rapidez em encontrá-lo, reflete no bom atendimento da 
Saraiva.com. Isto gerou um grande ganho de produtividade. 
(Diretor de Sistemas e Logística, 19 de Abril de 2006) 

Assim a partir do momento em que o investimento é feito na loja, para que 

ela tenha condições de encontrar mais rapidamente um item de estoque, 

terá efeito tanto no atendimento ao cliente que visita o ponto-de-venda 

quanto aquele da Saraiva.com. 

O ticket médio da loja física está em torno de R$ 60,00 enquanto que o da 

virtual é de, aproximadamente, R$ 110,00, valor que aumentou com a 

introdução da categoria eletrodomésticos. Mensalmente, o site da 

Saraiva.com recebe em torno de 150 milhões de visitas (page views) e 3.403 

visitantes únicos, conseguindo uma taxa de conversão de 3,4%. Na loja a 

medição não é tão precisa sendo baseadas em estatísticas. O contador na 

entrada da loja é acionado em determinados momentos, e teria que 

identificar quem está entrando e quem está saindo.  
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4.2.3) Integração do composto varejista - Modelo 6 Ps  

 
Figura 4.12 – Home page da loja virtual Saraiva.com 
Fonte: www.livrariasaraiva.com.br 
 

Preço 

Os preços praticados na operação virtual são diferentes dos encontrados 

nas lojas. Está informação é apresentada de forma muito explícita em todos 

os momentos da compra na Saraiva.com: no rodapé do detalhe de cada 

produto acessado, é um dos itens sobre condições de compra no 

preenchimento do pedido, no email de confirmação do pedido como um dos 

itens de observações importantes e na seção “Política de Vendas”. A 

diferença de preços é comunicada pela empresa com o seguinte texto: 

Os preços e condições de pagamento apresentados neste "site" não 

necessariamente valem para a rede de lojas físicas da Saraiva, e somente 

são válidos para as compras efetuadas no ato da sua exibição. Apenas aos 
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pedidos efetivamente formulados e aceitos não se aplicarão eventuais 

alterações posteriores de preço. 

A empresa justifica esta diferença de preços pelo fato de os concorrentes 

nos dois canais também serem diferentes, principalmente os varejistas sem 

lojas. Outra razão apresentada é a diferença no perfil dos clientes. O 

internauta é caracterizado por ser oportunista que gosta muito de promoção, 

enquanto que aquele que freqüenta uma loja, está comprando conforto, bom 

gosto e instalações físicas adequadas. A área de produtos e a área de 

marketing são as responsáveis pela determinação de preços para os dois 

ambientes.  

No caso de o cliente reclamar da diferença de preço, inclusive levando para 

a loja a página impressa do produto encontrado na Saraiva.com, os gerentes 

das filiais estão instruídos para lhe apontar as diferenças entre comprar no 

ponto-de-venda e na loja virtual. A maioria dos clientes entende a política de 

preços da Saraiva, mas outros insistem em pagar o preço da Saraiva.com. 

Neste caso, os gerentes têm autonomia para aplicar o desconto, pois “o 

cliente é mais importante do que alguns trocados”. Por outro lado, o pessoal 

de loja não gosta dessa diferença. Os vendedores entendem as razões e até 

percebem que existem vantagens e compensações, como a possibilidade de 

oferecerem ao cliente outros serviços não disponíveis na Saraiva.com.  

Os cartões de crédito (Visa, Mastercard, Amex. Dinners e Hipercard) e de 

débito em conta corrente (Itaú e Bradesco) são as formas de pagamento 

aceitas tanto na rede de lojas e como na Saraiva.com. A loja virtual aceita 

pagamentos parcelados com todos os cartões de crédito emitidos no Brasil 

desde que o número de parcelas se enquadre nas condições vigentes. Para 

cartões internacionais emitidos e controlados por operadoras fora do 

território brasileiro, os pagamentos são obrigatoriamente em parcela única. 

O boleto bancário está disponível somente para compras virtuais que no 

fechamento do pedido, o sistema disponibiliza um link para gerar e imprimir 



 170

o boleto. O pagamento com cheque e dinheiro pode ser feito apenas na rede 

de lojas. A Saraiva.com anuncia em todos os sites de comparação de 

preços, como Buscapé, Bondfaro e Jacotei. 

O frete grátis é usado para promoções especiais por tempo limitado, por 

exemplo, no período do Dia das Mães para as compras acima de R$ 240,00; 

na compra de produtos das áreas Eletrônicos, Informática e 

Eletrodomésticos para entrega na região Sudeste e para pedidos com 3 

itens nas categorias Livros, CDs e/ou DVDs. No cálculo do frete a 

Saraiva.com br utiliza a relação entre peso (mínimo de 300g), volume e 

destino da encomenda cujo valor é informado automaticamente antes de 

fechar o pedido. A entrega de um livro na Região Oeste da cidade de São 

Paulo custa R$ 3,10 e para dois, R$ 3,80, entregue no mesmo dia pelo 

serviço Turbo 24 Horas se o produto estiver em estoque no depósito ou em 

alguma loja próxima.  A entrega internacional possui valor fixo para o 

primeiro item e um valor menor para os outros adicionados ao pedido: R$ 80 

para primeiro produto (exceto América do Norte que é de R$ 56) mais por 

R$ 20 item adicional (América do Norte, R$ 16). 

Produto 

No início da operação da loja virtual da Saraiva, a empresa vendia apenas 

livros, sobretudo as obras que o cliente sabia que precisava, principalmente 

indicadas pelos professores nas faculdades. Atualmente são milhares de 

títulos divididos em 30 seções, como são chamadas as classificações dos 

temas, cujas subdivisões dependem do gênero literário. Para ilustrar a 

seção de Administração tem outras 8 subseções que quando pesquisada no 

site é mostrado a quantidade total de itens 4.484 títulos, e  a Agropecuária 

com 2 subseções, 456 itens. Os livros  na Saraiva.com tambe são 

ordenados por Lançamentos, Mais vendidos, Ofertas especiais e Pré-

vendas. Em “Mais vendidos” estão separados por gênero (jurídico, negócios, 

informática, ficção, infanto-juvenil, não-ficção, auto-ajuda) os 10 títulos com 
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respectiva posição no ranking, capa, nome, autor, preço, resumo com ícone 

"comprar" que leva ao fechamento do pedido. 

Aos poucos a empresa foi adicionando novas categorias de produtos ao 

sortimento da Saraiva.com: CDs, DVD/VHS, Papelaria, Informática, 

Games/Software, Eletrônicos, Eletrodomésticos, Brinquedos, Revistas, 

Presentes. Entretanto, livros continua sendo o carro-chefe da empresa. No 

último semestre de 2005 a venda de livros representou 59% do faturamento 

da Livraria Saraiva, seguida de Àudio/video com 24%, Papelaria, 7%, 

Multimídia 5%, Eletrônicos 2% e Periódicos 3%. 

A possibilidade de experimentação propiciada pelo canal Internet foi a 

principal razão para a introdução das categorias Eletrônicos e 

Eletrodomésticos. A ampliação e diversificação da oferta destas categorias 

foram feitas paulatinamente, de acordo com a resposta dos clientes. As 

alterações no sortimento de produtos são bem mais fáceis na Saraiva.com 

se comparadas com as que ocorrem na rede de lojas. Segundo declarou o 

diretor de sistemas e logística da empresa “basta adicionar uma nova seção 

no site e a resposta do cliente é bem rápida na Internet. Para se criar uma 

gôndola e colocar produtos na loja, é mais complicado”.  Embora a Saraiva 

tenha tido uma resposta muito favorável por parte do público, os eletrônicos 

e eletrodomésticos ainda estão presentes em poucas lojas físicas. 

Esta flexibilidade no ambiente virtual adicionada à limitação física e 

geográfica da loja refletem-se na diferença do sortimento. Atualmente, o 

estoque de produtos na loja é de 60.000 artigos, considerando-se desde 

livros, CD, DVD até televisores, enquanto que na Saraiva.com, o final do 

mês de Abril do ano corrente, era superior a 1.300.000 de itens.  

Na Saraiva o processo de ampliação do sortimento segue uma metodologia. 

Após o produto ter sido colocado à venda, é feita uma análise de resposta 

do mercado que definirá se existe ou não interesse na continuidade daquele 

artigo. Adicionalmente, são feitas análises que cruzam as vantagens da 
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venda (boa margem, grande procura, facilidade de financiamento, prazo de 

financiamento elástico) contra as dificuldades que ela pode apresentar 

(produto difícil de ser trabalhada logisticamente por causa do peso, 

necessidade de investimento em expansão de depósito etc). Todavia, a 

introdução dos eletroeletrônicos necessitou de pequenas adaptações na 

logística. Por outro lado, a modificação mais significativa ocorreu na 

ampliação do prazo de pagamento, pois os concorrentes nesse mercado 

parcelavam em até doze vezes.  

As áreas responsáveis pela definição do mix de produtos para os canais são 

as diretorias de Produtos e de Compras. Em relação à disponibilidade de 

estoque, a Saraiva considera ser quase impossível ter todos os artigos, 

mesmo que apenas um exemplar em cada uma das lojas. Por isso com 13% 

dos itens trabalham com sistema de encomenda junto aos fornecedores. A 

disponibilidade em estoque é informada ao internauta na página de detalhe 

do produto juntamente com a previsão de entrega que depende do raio de 

abrangência em que o artigo está estocado: 

Se for aqui na Saraiva.com, é um dia. Se estiver no estoque das 
lojas próximas, três dias. Nas lojas mais distantes, até seis dias. 
As lojas de fora do Estado de São Paulo, sete dias. Quando tiver 
que buscar no fornecedor, pelo menos quinze dias. (César Groh, 
19 de Abril de 2006) 

A Saraiva afirma que utiliza diversas táticas para compensar a falta de 

manuseio do produto na loja virtual por meio da experimentação virtual, tais 

como: o primeiro capítulo, a capa, o índice, trechos do livro. No caso da 

categoria CDs, o cliente pode ouvir um trecho da música e, para DVDs, o 

trailer do filme. A explicação para que esta prática não seja ainda mais 

utilizada é que a empresa depende da autorização do fornecedor. A 

iniciativa sempre parte da Saraiva.com, mas tem que encontrar um respaldo 

por parte das editoras, que detém os direitos autorais. Neste sentido, a 

Livraria Saraiva está negociando internamente, a disponibilização de índice, 

sumário, contra-capa e uma amostra do conteúdo de todas as obras da 
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Editora Saraiva para degustação na venda online. Explorar esta proximidade 

com a Editora também é considerado como importante diferencial 

competitivo da Saraiva.com. 

Nas lojas os clientes encontram as mesmas ferramentas de degustação 

disponíveis no site, por meio dos terminais de consulta, que usam o 

ambiente de intranet da empresa, possuem uma tela diferente de um 

browser e uma versão resumida do site pela seguinte razão: 

Porque a experiência da loja é diferente da Internet, quando o 
cliente está sentado na frente do computador, ele tem tempo de 
ler e clicar em determinado link. Na loja, a informação na tela do 
terminal deve induzi-lo a circular pela área de venda. A 
informação sai da tela e ela se projeta. No caso da Internet, é 
uma coisa mais introspectiva. Ele senta na frente do terminal 
com tempo, com disposição e curiosidade, enquanto que na loja 
ela é mais pragmática. (César Groh, 19 de Abril de 2006) 

Para a equipe de vendas está disponível o terminal de negócios com acesso 

à loja Saraiva.com, suas telas de compras, tracking de pedidos, e também a 

outras funções como por exemplo, o cadastramento de produtos. Os 

vendedores utilizam este mesmo terminal para consultar outros sites, 

principalmente, de concorrentes. 

A apresentação dos títulos na Saraiva.com segue uma padronização que será 

detalhada abaixo e ilustrada pela Figura 4.13: 

 Na home da categoria Livros são mostrados: capa, título do livro, 

autor, editora e preço (normal e com o desconto), ícone Comprar 

(com logomarca em verde da Saraiva) e o ícone indicando Turbo 

Entrega (para o mesmo dia), link para informações sobre frete. 

 Na página específica do titulo selecionado: Capa em tamanho maior 

(com link para ampliar a imagem), título do livro, autor, editora, 

previsão de postagem, preço (normal e com o desconto) e parcelado 

sem juros no cartão de crédito, quadro para escolha do cartão de 
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crédito, ícone Comprar (com logomarca em verde da Saraiva), ícone 

com envelope "Envie esta oferta". 

 Outras informações: sinopse, características detalhadas (número 

i.s.b.n, código de barras: código de barras reduzido, altura, largura), 

idioma, país de origem, número de paginas, opinião de quem 

conhece este produto, ícone de um livro aberto "leia um trecho" (abre 

pop up), indicação de outros produtos do mesmo autor, títulos 

relacionados outros da mesma área. 

 

 
Figura 4.13 – Página de detalhe do produto 

Fonte: www.livrariasaraiva.com.br 

 

O leitor pode deixar sua opinião sobre o livro e ao final da página do produto 

aparece a mais recente e um link que abre pop up com outras. A empresa 

ressalta que ela se reserva o direito de não publicar comentários anônimos 
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ou de conteúdo duvidoso, que as opiniões expressas não refletem 

necessariamente a sua e que aquelas que não forem exclusivamente sobre 

o produto também serão desconsideradas. 

Promoção 

O cadastro do cliente da Livraria é formado a partir de diversos pontos, por 

diversas razões e interações com a empresa, dentre as quais: compra pela 

Saraiva.com que o torna automaticamente cliente Saraiva Plus, pedido de  

impressão de uma nota fiscal em alguma loja da rede e/ou cliente que 

habitualmente compra no período escolar. Estas informações são 

armazenadas em um banco de dados único, disponível tanto para a rede de 

lojas quanto para a Saraiva.com. Este é um embrião de CRM da Saraiva 

utilizado para segmentação de mercado nas campanhas de e-mail marketing 

e na comunicação em âmbito regional de cada loja. 

Os 400 mil associados do programa de fidelidade Saraiva Plus lançado no 

final de 2005 podem acumular e usar os pontos na compra de produtos na 

rede de lojas e na Saraiva.com. 

A loja virtual divulga seus banners em diversos portais de conteúdo, como o 

UOL e o Terra, este último considerado fundamental por ter um público 

muito parecido com o da Saraiva.com. Por outro lado, ela não vende o seu 

espaço para outras empresas divulgarem banners. Exceção feita para 

fornecedores como HP, Microsoft e algumas editoras, inclusive a Saraiva 

que têm uma “lojinha” com exposição privilegiada pagando um valor 

simbólico que auxilia nas campanhas de marketing dos respectivos 

segmentos de produtos. 

O email marketing é usado de forma sistemática pela Saraiva.com. Depois 

do cadastramento e/ou compra ela envia duas  emails ao cliente, uma de 

boas vindas e outra para a ativação do email. Para segurança do usuário, a 

Saraiva dispõe do autenticador pessoal de email que consiste em letras e 

números por ele escolhidos e que serão reproduzidos em todas as 
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correspondências eletrônicas certificando a origem da Saraiva.com. No 

assunto (subject) do email a empresa informa se o conteúdo é comercial, 

institucional ou de marketing. Esta prática é aconselhada pelo código de 

ética da Câmara E-Net (Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico) e tem 

por objetivo estabelecer uma relação de transparência com o internauta. 

Estas duas ferramentas protegem o computador do cliente Saraiva de 

mensagens mal-intencionadas.  

O Almanaque Saraiva lançado em Maio de 2006 é a newsletter da 

Saraiva.com distribuída gratuitamente contendo ofertas, lazer, cultura, 

entretenimento. Conforme apresentado na figura 4.12 – home page - A capa 

da edição corrente aparece em destaque como um banner do lado esquerdo 

na home page da loja virtual. O texto da entrevista com cantores e das 5 

matérias de assuntos variados sobre livro, música ou cinema têm link 

direcionados aos respectivos produtos. 

A Saraiva.com divulga os eventos da rede de lojas. Entretanto, cabe 

ressaltar que o acesso está bem escondido no frame esquerdo da home 

page na seção Sobre Nós - Nossas Lojas. Uma nova página com a 

predominância da cor vermelha que se abre para apresentar a Agenda 

Cultural. A programação conta com palestras, lançamento de livros, 

workshop, Bate-papos, inúmeras sessões de autógrafos, hora da criança 

(contador de histórias e atividades infantis), Papos, idéias & Música, pocket 

show para lançamento de DVDs etc. Os eventos ocorrem em todas as 

cidades com nas mega stores localizadas em shopping centers como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, S.J. Rio 

Preto e Recife. 

Conforme apresentado do quadro 4.2. A Saraiva.com ocupa 17ª posição no 

site de avaliação eBit no ranking da categoria Livros classificada como Ouro, 

sendo a 5ª. loja dentre as 10 lojas mais avaliadas. A operação da livraria 

Saraiva recebeu 3.419 avaliações mensais desde que se associou ao eBit 
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em 2000. Na maior parte dos critérios ela recebe classificação Ouro, ficando 

com prata apenas nos aspectos relativos à preço, entrega no prazo e 

qualidade de atendimento.  Nas informações para contato consta o número 

do telefone do Televendas que permanece fixo em o site da Saraiva.com. 

 

 

 Saraiva 

Descrição da loja 

Toda a tradição da Saraiva agora no mundo 
online através da Saraiva.com.br ! Ao todo são 
mais de 150 mil títulos entre livros, Cds, filmes 
em Dvds e Vhs, softwares, games e produtos de 
papelaria à sua disposição. Você poderá pagar 
suas compras em 3 ou 5 vezes no cartão de 
crédito (dependendo do valor) por meio de boleto 
bancário, Pagamento fácil Bradesco e também 
Itaú Shopline. Entrega em todo o Brasil e 
exterior. Atendimento por telefone das 8h00 às 
22h00, de segunda a sábado (exceto feriados) 
ou e-mail: atendimento@livrariasaraiva.com.br 

Informações para contato 
Informações para contato - Tel: 11 3933-3366 - 
São Paulo - E-mail: 
atendimento@livrariasaraiva.com.br 

Classificação - Loja Ouro 

Critérios de classificação 

Para alcançar o critério OURO, a loja precisa: -
Ter, na média das notas dada pelos seus 
clientes, nota geral entre 4e 5;  
Passar por, no mínimo, 50 pesquisas de 
avaliação no ato da compra, nos últimos 90 dias. 
As informações utilizadas para a seleção das 
lojas com medalha de ouro são coletadas e 
calculadas através de pesquisas bitConsumidor 
de satisfação de compra e de pós-venda das 
lojas conveniadas à e-bit. 

Quantidade de avaliações 239.676 
Início das avaliações desde 02/08/2000 

Ranking na categoria Livros 17ª posição 
Ranking nas 10 mais avaliadas 5ª posição 

  
Avaliação feita pelos clientes 

Facilidade ao comprar Ouro 
Seleção de produtos Ouro 

Informação sobre os produtos Ouro 
Preços Prata 

Navegação Ouro 
Entrega no prazo Prata 
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Qualidade dos produtos Ouro 
Qualidade no atendimento a clientes Prata 

Política de privacidade Ouro 
Manuseio e envio de produtos Ouro 

Quadro 4.2 - Informações da Livraria Saraiva no site de avaliação eBit  
Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados em www.ebit.com.br  em 12 e 23/Maio/06 

 

 

Place 

A rede de lojas da Livraria presta vários serviços aos seus clientes online. 

Nelas é possível trocar as mercadorias compradas na Saraiva.com, bem 

como, escolher qualquer uma das filiais para retirar o pedido, economizando 

assim, o valor do frete. As explicações sobre como trocar (pelos correios ou 

nas lojas) são apresentadas na seção "Ajuda/Fale Conosco" que ressalta o 

fato de que algumas filiais não trabalham com determinados produtos como 

CDs e softwares, portanto, a Saraiva recomenda que o cliente telefone, para 

verificar estas condições e disponibilidades. Para realizar a troca o cliente 

apresenta o cupom fiscal (ou Selo Presente) do produto defeituoso ou 

errado cujo valor pago na encomenda será a referência para a troca, já que 

os preços apresentados na internet podem ser diferentes daqueles 

praticados na rede física. É importante que os produtos mantenham sua 

integridade, sendo devolvidos em suas embalagens originais, com manuais 

e certificados. 

A escolha do local de entrega é realizada na confirmação do pedido quando 

o site apresenta o endereço cadastrado pelo cliente e uma lista com as lojas 

localizadas na cidade cujo CEP já foi informado para o cálculo do frete. A 

devolução de mercadoria só poder ser efetuada pelo correio conforme 

informado com destaque na seção "Ajuda/Fale Conosco" que explica suas 

condições: quando o produto recebido não atingir as expectativas ou 

simplesmente o cliente deseja devolvê-lo, reavendo assim a quantia paga 

pelo mesmo, os produtos mantenham sua integridade, sendo devolvidos em 

suas embalagens originais, acompanhados dos manuais e certificados. 
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Na loja o cliente também pode encomendar um livro nela indisponível, mas 

em cujo terminal ele pesquisou o título. Para o cliente é transparente de 

onde virá o produto. Ele pode optar por receber em casa pagando o frete, 

receber na própria loja ou em outra filial sem custo adicional. 

As compras realizadas por telefone seguem as mesmas condições das 

efetuadas pelo site, inclusive nos quesitos de prazo de entrega, 

disponibilidade de produtos, preços e garantia. Merece destaque o fato de o 

telefone do Televendas mantém-se fixo no cabeçalho da loja virtual. 

Mesmo sendo o correio o responsável por entregar o maior volume de 

pedidos, graças à sua abrangência nacional, a Saraiva.com também 

contrata outros parceiros logísticos, tais como, DHL World Wide, Direct, 

Total Express. Outra operação logística é a entrega de mercadorias dos 

fornecedores para as lojas por transportadoras de carga como a BemFica e 

a Luft Logistic. A ECT nem estas empresas de logística são identificadas na 

loja virtual. O cliente pode acompanhar as diversas etapas do 

processamento do pedido em seção específica na Saraiva.com ou pelos 

emails que recebe da empresa: confirmação de recebimento, aprovação do 

meio de pagamento, entrega do pedido no operador logístico e no destino 

final.   

As lojas da Livraria Saraiva são de propriedade do Grupo estando 

distribuídas igualmente em shopping centers e em ruas comerciais. Após 

terem pesquisado o modelo de franquias adotado por alguns concorrentes, a 

Saraiva optou por não tê-las, pois percebeu que os franqueados não teriam 

condições de prestar o mesmo nível de serviços, o que poderia afetar a sua 

imagem corporativa. A Saraiva está presente em 6 estados brasileiros e no 

Distrito Federal, porém mais da metade das lojas da rede concentra-se no 

estado de São Paulo, conforme ilustrado no mapa a seguir. No total são 31 

lojas das quais 15 megastores e 16 lojas tradicionais. Cabe ressaltar que a 

Saraiva foi a pioneira na implantação do formato de megalivrarias. Em 1996 
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foram abertas as mega stores nos shopping centers paulistanos Eldorado e 

Ibirapuera trazendo lojas amplas, confortáveis, um serviço especial de 

atendimento aos clientes, a inovação da Saraiva Music Hall com a seção de 

CDs e vídeos e o Cyber Coffee & Book (café com acesso à Internet). 

Embora o endereço de todas as suas lojas esteja no site, é bem difícil sua 

localização pois o acesso para a respectiva seção “Sobre nós - Nossas 

lojas” está escondida no final da home page. As informações disponíveis 

são: endereço com identificação se é em shopping center, números de 

telefone e fax, horário de funcionamento e mapa com ponto da loja 

piscando. 

 
Figura 4.14 – Localização da rede de livrarias Saraiva 
Fonte: Apresentação institucional do Grupo Saraiva - Disponível no site www.saraiva.com.br – 
acesso em 10/Jan/2006 
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Para os próximos anos o grupo planeja continuar com o projeto de expansão 

da rede de lojas, com o objetivo de ganhar escala e melhorar a 

rentabilidade. O plano estratégico prevê a abertura de 7 unidades no 

período de 2006/2007. Quando o projeto estiver concluído, a expectativa é 

de uma área total de vendas de 26 mil m2, o que irá significar acréscimo de 

38% em relação ao início da implementação. Além da expansão também 

está em curso o projeto de reforma de 18 lojas atuais com o objetivo de 

adequar essas unidades da rede aos novos modelos de Mega Store e de 

loja Tradicional desenvolvidos pela empresa. Para tanto, serão adaptadas 

as áreas de vendas para ampliação das categorias de produtos vendidos, 

aproveitando a complementaridade à área de livros. 

People 

Na rede de lojas da Saraiva predomina o serviço de auto-atendimento. Os 

preços já estão marcados na maioria dos produtos que também podem ser 

consultados nos terminais e solicitando a ajuda dos vendedores. O foco da 

Saraiva não é o aconselhamento literário. Os serviços de vale-presente e 

pacote para presente estão disponíveis nas lojas físicas e na virtual. Na loja 

virtual o Vale-Presente Saraiva é difícil de localizar sendo divulgado 

somente em uma questão do FAQ que apresenta as regras de utilização 

mas não explica como comprar.  A troca é feita em qualquer Livraria 

Saraiva, Saraiva Mega Store, Saraiva Music Hall ou Saraiva Special para 

utilização como forma de pagamento. 

A Saraiva informa que o serviço de lista de presente não é oferecido em 

nenhum dos dois ambientes pois os livros raramente são pedidos como  

presente. Mesmo com a entrada de categorias propícias para de eletrônicos 

e eletrodomésticos este serviço parece não ser prioridade da empresa que 

tem por objetivo construir e sedimentar a venda de eletrodomésticos antes 

de incorporar outros serviços agregados. 
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A loja é remunerada apenas pelas vendas que ocorrem na loja. Mesmo no 

caso em que ela faz uma venda para a Saraiva.com, o resultado ainda é 

contabilizado para o site. O serviço de encomenda abre outras 

possibilidades. O cliente procura por um livro que está indisponível no 

estoque da loja, o vendedor oferece a encomenda, com duas opções de 

pagamento: pagar com cartão de crédito para que seja debitado somente no 

momento que o item estiver disponível (venda contabilizada na Saraiva.com) 

ou pagar imediatamente com cheque ou dinheiro (venda computada na loja). 

Atualmente, os vendedores são comissionados pelo desempenho da loja, 

mas em breve a Saraiva pretende alterar para comissão pelo resultado 

individual com o objetivo de privilegiar quem merece. As equipes de vendas 

da rede de lojas e de operadores da área de televendas da Saraiva.com são 

gerenciadas de forma totalmente separada. A qualidade no atendimento é 

acompanhada pela área de marketing.  

Os vendedores na loja e os operadores de televendas têm acesso ao 

sistema de Web. O Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC) cliente 

começou com a Saraiva.com. As ligações foram centralizadas nesta área, 

quando o público da Internet se pulverizou que gerou um grande volume de 

visitantes na loja virtual, e conseqüentemente, trouxe um aumento da 

quantidade de ligações. Esta área também é responsável por responder os 

emails provenientes do "Fale Conosco". Na loja também existe uma área 

chamada de SAC, mas com a finalidade de fazer o embrulho para presente, 

fazer o primeiro atendimento de um cliente que procura alguma informação.  

No Saraiva Plus o atendimento às consultas das lojas é feito todos os dias 

da semana por 18 horas (7 dias X 18 horas). O SAC funciona 6 dias por 

semana sendo desnecessário estar disponível na madrugada pois segundo 

a empresa, não compensa pelo baixo volume de transações.  

A Saraiva tem o serviço de entrega no mesmo dia denominado Turbo 

Entrega 24 horas. Os produtos que podem usufruir deste serviço tem o  
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"Turbo Entrega" estando sujeitos às seguintes condições que são 

informadas de forma muito detalhada: válida apenas para entregas em dias 

úteis (exceto pedidos efetuados em vésperas de feriados e fins de semana), 

para encomendas realizadas até às 18 horas, com endereço de entrega 

correto e localizado nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, 

Santo André, São Caetano do Sul e Diadema; para compras com cartão de 

crédito, aprovado pela administradora na primeira tentativa de faturamento; 

somente para pedidos que solicitem apenas um exemplar de produtos em 

questão. 

Presentation 

A identidade visual da Saraiva.com já sofreu três modificações. O diretor de 

sistemas e logística lembra que em seu lançamento a loja virtual teve 

grande influência do conceito de megastore com a utilização de fotos e 

imagens, porém inviável na época pela baixa velocidade dos modems dos 

clientes. Em 2000, com a separação da operação online, com vida e 

administração próprias, partiu-se também para uma identidade visual própria 

incluindo no logotipo uma auréola para associá-la com tecnologia de ponta, 

de espaço sideral e a adoção da cor azul, apesar de a identidade da livraria 

ser a cor marrom. Atualmente, em trabalho conjunto das diretorias de 

sistemas e tecnologia e de marketing, a Saraiva.com está em fase de 

reformulação para que sua identidade visual seja igual a da rede de lojas 

para aproveitar e gerar ainda mais sinergia.  

A página principal da loja virtual Saraiva.com se utiliza de muitos banners 

para promover seus produtos. Em geral aparecem oito deles, inclusive o da 

empresa que mostra seguidamente: logomarca / Tradição / Preços baixos 

mais de 300 mil produtos. No canto superior esquerdo o logotipo piscando, 

os campos para busca abaixo do logo e as seções ”Sua compra, Seu 

cadastro, Acompanhe seus pedidos” permanecem fixos em todo o site, 

assim como o cabeçalho com as seções “Ajuda/ Fale conosco, site seguro, 

política de privacidade e segurança, política de vendas , televendas número 
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telefone, grandes banners na horizontal, linha com acesso para Home e as 

onze categorias que altera a cor segundo a categoria acessada. 

A parte central da categoria Livros é ocupada com títulos em: pré-venda, 

outros destaques, mais vendidos (em 1o. e 2o. no ranking). O rodapé que 

também permanece fixo repete os links para acesso às categorias de 

produtos, lançamentos, mais vendidos, ofertas especiais, pré-vendas; 

Ícones: Turbo entrega 24 horas e os selos de segurança: VeriSign e Internet 

Segura. Cabe ressaltar a preocupação em deixar muito claras as condições 

de acesso, preços diferenciados e de compra praticadas pela empresa em 

um texto que está presente na navegação em toda a Sraiva.com. 

O conceito de vitrine como forma de exposição de produtos é comum aos 

ambientes físico e virtual da Saraiva. Na vitrine da rede de lojas estão as 

suas melhores ofertas, as novidades. Na vitrine da Saraiva.com o mesmo 

ocorre com os produtos divulgados na home page do site e das respectivas 

categorias de produtos. Por outro lado, a categorização dos produtos na 

Internet é ligeiramente diferente, pois nas lojas existe a limitação da 

distribuição física e no site é possível aglutinar os produtos de uma outra 

forma.  

A área de patrimônio, subordinada à diretoria de novos negócios, e a 

diretoria de lojas são as responsáveis pelo layout da rede de lojas físicas. O 

layout da Saraiva.com é de responsabilidade das diretorias de marketing e 

de tecnologia. Na rede de lojas, sobretudo na Saraiva Mega Store, observa-

se que os produtos na área de vendas estão dispostos em ilhas de acordo 

com o gênero literário, lançamentos, mais vendidos etc, o que induz ao auto-

atendimento. Raramente os vendedores abordam os clientes. 

O trabalho com as cores é outra característica do ambiente de loja que é 

replicado na Saraiva.com. Na loja física elas são empregadas para o cliente 

identificar rapidamente as seções que, de uma forma quase imperceptível, já 

delineia os espaços separando a área de vendas de acordo com o tipo de 
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produto exposto. Em uma Mega Store Saraiva, por exemplo, a papelaria é 

verde-água e multimídia é verde escuro. Na Saraiva.com cada uma das 

categorias de produtos tem cores que as diferenciam. A cor predominante 

na sua home page na barra de classificação das categorias e na separação 

dos produtos em destaque é o azul marinho. Para as categorias são usadas 

as seguintes cores: livros na cor verde; CDs em Rosa, DVD/VHS - laranja, 

Papelaria-verde azulado, Informática-lilás, Games/Software-cinza, 

Eletrônicos-uva, Eletrodomésticos–verde-piscina, Brinquedos-vermelho, 

Revistas-roxo, Presentes-azul claro. A figura VVVV ilustra as categorias 

Livros e CDs: 

 
Figura 4.15 a) – Fragmento da home page da categoria LIVROS 
 

 

 
 
Figura 4.15 b) – Fragmento da home page da categoria CDs 
 

Atualmente, a Saraiva passa por um processo de aprimoramento da 

integração de seus dois ambientes da loja e do site. O primeiro passo é 

unificar a identidade visual o máximo possível que conforme pode ser 
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observado na Figura 4.15 são empregadas cores diferentes para os dois 

ambientes: Saraiva.com em azul (a) e o programa de fidelidade Saraiva Plus 

(b) que acompanha o amarelo presente na rede de lojas. Segundo passo é 

melhorar a visibilidade da Saraiva.com dentro da loja e vice-versa. Outra 

idéia é fazer algumas experiências, por exemplo, criando no site uma área 

para exibir uma gravação, ou até mesmo um evento ao vivo, que acontece 

na rede, como a palestra do Bill Clinton na loja do Morumbi. Uma outra 

integração também muito importante é estreitar ainda mais o conceito de 

estoque unificado com um aumento de escala, o que tem gerado vários 

investimentos para que isso ocorra num futuro bastante próximo.  

    
 
a) Parte superior esquerda da loja virtual      b) Entrega              c) Programa de Fidelidade 
Figura 4.16 – Fragmentos da página principal (home page) 
 

O campo para digitação no sistema de busca está em lugar de destaque em 

todo o site. Independente da categoria ele aparece abaixo da logomarca da 

Saraiva (Figura 4.16 - c). O sistema mostra a  quantidade de títulos 

encontrados relacionados à palavra pesquisada. São possíveis as 

ordenações por título, autor, editora, disponibilidade, mais vendidos, 

lançamento e preço. A forma de exibição dos resultados da pesquisa pode 

ser modificada para: em ícones, lista (muda apresentação para lista de 

títulos ao invés de 2 colunas) e detalhes (inclui o resumo). Acessando a 

categoria pesquisada são apresentadas as quantidades de itens e os filtros 

por: mais vendidos, título, autor, editora, disponibilidade, lançamento e 

preço, faixa de preço palavras, não filtrar. 
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4.2.4) Estágios de integração no varejo multicanal  

A Livraria Saraiva no que se refere ao modelo Moore (2000) em seu 

desenvolvimento de e-business encontra-se entre os estágios “Totalmente 

integrada com as funções da matriz” e “Integrada ao departamento de 

Tecnologia da Informação”. Isto se explica pelo fato de a Saraiva.com ser 

uma divisão da Livraria Saraiva subordinada às diretorias de Sistemas e 

Logística e de Marketing que a administra de forma conjunta, com gestão 

separada da rede de lojas que tem outra diretoria.  

A adoção do varejo virtual trouxe benefícios para as operações da rede de 

lojas e da área operacional. Mesmo assim, foi detectado que desde o início 

existem conflitos internos. Com a Saraiva.com a empresa ampliou o 

sortimento de produtos, que se refletiu na diversificação da concorrência e 

na atração de clientes com perfil diferenciado embora não tenha ocorrido um 

afastamento do setor de atuação. Dessa forma, segundo as quatro 

estratégias propostas por Markides e Charitou (2005) a Saraiva está no 

quadrante B (estratégia de integração em etapas) conforme apresentado na 

figura 4.17 a seguir: 

Grave 
A 

Estratégia de separação 

B 

Estratégia de integração  

em etapas 

LIVRARIA SARAIVA 

Menor 
D 

Estratégia de separação em 
etapas 

C 

Estratégia de integração 

 
 

Relacionamento estratégico 
baixo (mercados diferentes) 

Relacionamento estratégico 
alto (mercados semelhantes) 

 
Natureza dos 

conflitos entre 
o negócio 

estabelecido e 
a inovação 

 
Similaridade entre o negócio estabelecido e a inovação 

Figura 4.17 –  Adoção de estratégia de integração pela Livraria Saraiva 
Fonte: Baseado em Markides e Charitou,  2005, p. 58 
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 Para os autores esta é a estratégia adequada a um cenário em que o 

novo mercado é estrategicamente similar ao negócio existente, mas 

ambos enfrentam sérios conflitos. O desafio enfrentado pela 

empresas que escolheram esta estratégia é manter o novo modelo de 

negócio protegido da mentalidade e das políticas do negócio 

existente e, ao mesmo tempo, tentar explorar as sinergias entre os 

dois negócios. Conforme descrito no caso na implantação da 

Saraiva.com a empresa optou por manter uma certa independência 

da cultura vigente, contratando novo executivos e separando as 

equipes inclusive em locais distintos. Com o término da euforia dos 

investidores em relação às ações de empresas de Internet, o grupo 

reviu seus planos para proceder ao casamento de seus canais de 

vendas para integrar a Saraiva.com à sua estrutura organizacional. 

Um incêndio no prédio utilizado pela equipe da loja virtual acelerou 

este processo.  

A seguir o quadro 4.3 “Processo decisório e Estratégia de integração” 

apresenta as estratégias adotadas pela Livraria Saraiva em seus dois 

ambientes de loja nos aspectos de marca, gestão, operações e propriedade. 

Observa-se que em algumas questões ela tende a estratégias totalmente 

integradas enquanto que em outras sugere uma estratégia parcialmente 

integrada.  

No próximo capítulo as observações sistematizadas neste quadro serão 

retomadas quando da comparação com as estratégias de integração das 

outras 2 livrarias. 
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GULATI e 
GARINO Livraria Saraiva 

Processo Decisório e 
Estratégias de Integração 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Estratégia 

MARCA         Parcialmente integrada 
A marca é passível de ser estendida para 
a Internet?  Não SIM  Não  Existem diferenças no nome e logomarca da Livraria Saraiva e da 

Saraiva.com  
A intenção é atingir segmentos diferentes 
de clientes ou uma oferta de produtos 
diferente das lojas?  

SIM Não SIM  Há diferença nas categorias de produtos vendidas na rede de lojas e na 
loja virtual o que tem trazido clientes com perfis diferentes. 

Haverá diferença na política de preços 
praticada nas lojas e online? SIM Não SIM   

Mesmo livro pode ter preço diferente na Saraiva.com e na rede de lojas. 
Esta informação está bem clara no site em todos os momentos da 
compra 

GESTÃO         Parcialmente integrada 
Os atuais executivos têm habilidades e 
experiência para assumir o canal 
Internet?                                                        

Não SIM  Não  Na implantação do novo modelo foram contratados executivos para o 
desenvolvimento do respectivo business plan. 

Eles estão dispostos a avaliar as 
iniciativas por um conjunto diferente de 
critérios de performance?                             

Não SIM   SIM 

Os resultados das operações nas lojas e na Saraiva.com são 
mensurados de forma diferente. As metas distintas consideram inclusive 
o potencial diferente das lojas e sua área de abrangência. As vendas da 
originadas na Saraiva.com são sempre contabilizada para ela mesmo 
que o produto tenha saído do estoque de alguma loja da rede. 

Existe a possibilidade de ocorrer conflito 
de canais? SIM Não  SIM  

Apesar do tempo de operação ainda existem conflitos. Mesmo que as 
vendas da operação virtual resultem em incremento do giro das lojas, 
há um conflito potencial visto que as retiradas da Saraiva.com não é 
contabilizada  nas metas. 

A Internet representa uma ameaça para o 
modelo de negócios existente? SIM Não   Não A Livraria Saraiva considera a Saraiva.com uma oportunidade.  
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GULATI e 
GARINO Livraria Saraiva 

Processo Decisório e 
Estratégias de Integração 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Se
pa

ra
çã

o 

In
te

gr
aç

ão
 

Estratégia 

OPERAÇÕES         Totalmente integrada 
Os atuais sistemas de distribuição podem 
ser migrados eficientemente para a 
Internet?                                             

Não SIM   SIM 
A venda por telefone e a entrega do pedido em domicílio já forneciam a 
experiência para aumentar a operação com a entrada da operação via 
Internet. 

Os atuais sistemas de informação 
fornecem uma base sólida? Não SIM   SIM 

O sistema de informações é integrado. Ex.: investimentos em sistema 
de gestão de estoques por rádio freqüência  beneficiam a rede de lojas 
e a loja virtual. 

Os sistemas constituem uma vantagem 
competitiva?   Não SIM   SIM 

O sistema ERP desenvolvido internamente um sob medida é bastante 
flexível. A base de dados unificada é utilizada pela rede de lojas 
Saraiva.com. 

PROPRIEDADE         Totalmente integrada 
A empresa tem problemas em atrair ou 
manter executivos talentosos para a 
divisão Internet? 

SIM Não   Não Os executivos contratados no início da operação virtual permanecem na 
empresa. 

É necessário captar recursos externos 
para financiar o empreendimento? SIM Não   Não O fato de ser empresa de capital aberto facilitou o acesso a recursos. 

Existe algum fornecedor, distribuidor ou 
outro parceiro chave para o sucesso do 
empreendimento? 

SIM Não   Não A operação da Saraiva.com pelo fato de pertencer a um grupo editorial 
pois consegue condições especiais para a venda de títulos da editora. 

Quadro 4.3: Roteiro pelo Processo Decisório e Estratégias de Integração – Livraria Saraiva 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de GULATI e GARINO, 2000, p. 112-114 
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4.3) LIVRARIA NOBEL 

A Livraria Nobel foi fundada em São Paulo no ano de 1943 pelo imigrante 

italiano Cláudio Milano especializando-se na venda e edição de apostilas 

escolares. Atualmente, a empresa é formada pela rede de lojas e pelas 

editoras Nobel, Marco Zero, Studio Nobel, publicando livros sobre as mais 

diversas áreas do conhecimento. Trabalhando com sistemas de franquia 

desde 1992, a Nobel é hoje a maior rede de livrarias do Brasil com mais de 

150 franquias distribuídas pelo mundo. Aos poucos foi repassando para 

seus franqueados as poucas lojas de sua propriedade e hoje trabalha 

apenas com franquias. 

A rede Nobel tem hoje um volume de compras que possibilita descontos 

melhores junto aos fornecedores do que obteria qualquer loja isoladamente, 

prazos especiais de pagamento e grande variedade de livros em 

consignação - o que diminui o risco e o capital inicial necessário para a 

formação de estoque. 

Além do suporte a seus franqueados, a Nobel é proprietária de três editoras: 

Nobel, Marco Zero e Studio Nobel. Seu projeto de expansão atual está 

direcionado para países da América Latina, Portugal e Espanha. A entrada 

em Portugal foi feita através da Académica - primeiro estabelecimento a 

adaptar o modelo das Livrarias Nobel – e através do grupo de construção e 

imobiliário Oroana, que comprou os direitos de franqueada master da rede 

brasileira. A Livraria Nobel faz parte do Comitê de Exportação de Franquias 

da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Com a divulgação 

internacional da marca, a empresa pretende dar seqüência à sua expansão 

internacional, consolidando-se como a maior rede de livrarias mundial, 

tornando-se uma exportadora de conceitos e serviços, fortalecendo o 

franchising brasileiro pelo mundo. Sérgio e Flávio Milano, netos do fundador 

da Nobel estão à frente dos negócios da empresa, liderando pessoalmente o 

projeto de expansão na Europa. 
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Dentre as inúmeras vantagens apontadas para a abertura de uma franquia 

Nobel estão: 

 Royalties fixos e adequados para cada tipo de loja e realidade local.  

 Oportunidades de financiamento especial para a montagem da loja; 

 Convenções periódicas de franqueados para troca de experiências, 

além de comitês com temas específicos para desenvolvimento da 

rede; 

 Possibilidade de vendas fora da loja, através de feiras, convênios e 

cotações para escolas, empresas e bibliotecas. 

A Livraria Nobel iniciou suas operações de venda pela Internet em 1998. Até 

2005 manteve sob sua gestão a livraria virtual quando então também 

repassou para a franqueada Novo Varejo que já havia assumido uma de 

suas lojas físicas. 

A franqueada Novo Varejo possui 3 livrarias na cidade de São Paulo. Seus 

dois sócios, com experiência de 40 anos no setor varejista ao decidirem pela 

abertura de um negócio próprio optaram pela franquia Nobel motivados 

pelas condições comerciais, profissionalismo e empatia.  

4.3.1) Varejo Virtual e Expansão 

A estratégia de expansão da rede de lojas da Nobel baseia-se desde 1992 

no modelo de franquias estruturado em três fatores: força da marca, know-

how e melhores condições de compra em rede. Por um tempo suas lojas 

conviveram com a de franqueados, mas no final de 2000, optou por também 

repassá-las a alguns de seus franqueados bem sucedidos. O processo de 

abertura de loja Nobel funciona como em qualquer franquia, a escolha do 

formato de loja, de megastore a quiosque, dependendo do investimento, 

referências e a aprovação do franqueador. 
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Este mesmo processo ocorreu com a sua livraria virtual. Lançada pela Nobel 

em 1998 passou às mãos de um de seus franqueados no ano de 2005. A 

franqueada Novo Varejo já havia assumido em 2003 a gestão de uma das 

últimas lojas em poder da empresa-master. A Novo Varejo tem 3 livrarias na 

cidade de São Paulo localizadas na rua Maria Antonia, rua João Cachoeira e 

no Shopping Frei Caneca. Por quatro décadas seus dois sócios - Eduardo 

Chiaverini e Heraldo Infante - trabalharam na gestão de empresas varejistas 

como Casas Pernambucanas, Lojas Americanas, Lojas do Gugu, Pão de 

Açúcar, Drogasil e Arapuá.  

A primeira franquia da Novo Varejo foi aberta na rua João Cachoeira com 

formato inovador, pois foi a primeira loja Nobel com café. Assim nesta loja e 

na da rua Maria Antonia estão também duas franquias da Casa do Pão de 

Queijo também de sua propriedade.  

O trabalho fundamental da Nobel segundo este franqueado é crescer a 

marca, mas sem ter que administrar uma loja. O site comercial era sua 

última loja que lhes foi repassada pelo bom relacionamento e desempenho, 

confirmado pelas premiações recebidas da Nobel em reconhecimento ao 

trabalho de layout de loja, organização e venda. 

As operações no mercado online estavam fora do foco da Nobel confirmado 

pelo fato que sua livraria virtual sofreu pouca alteração em layout e 

funcionalidades desde o seu lançamento no final da década de 90. De 

acordo com a Novo Varejo, o principal motivo para a Nobel também 

transformar a loja virtual em franquia, foi o desenvolvimento do trabalho 

pioneiro fora do Brasil com abertura de livrarias sob sistema de franquia na 

Espanha e Portugal. Dessa maneira, como a Nobel já não tinha mais loja 

física, não tinha muito sentido ter uma operação comercial via Internet que é 

complexa, principalmente em termos de logística, estoque etc. 

As razões apontadas pela franqueada Novo Varejo para assumirem o site da 

Nobel são o sucesso da Internet, a forte atuação de outras livrarias como 
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FNAC, Saraiva, e Cultura no varejo virtual, bem como, a possibilidade de 

ampliação do mercado.  

Esse é nosso principal canal porque, para a Nobel, ela tem 140 
lojas no Brasil de quem recebe no final do mês. Nós temos 
apenas três lojas, o que é limitado. Com o site podemos atender 
o Brasil inteiro. Hoje, nosso principal esforço e trabalho estão 
voltados para a livraria virtual. (Caio Infante, 11 de Maio de 
2006). 

Para atender a esse objetivo de expansão e de ampliar a abrangência, a 

Novo Varejo está investindo em um projeto de reformulação da livraria 

virtual da Nobel com previsão de implantação em junho/2006. O 

aprimoramento do site foi terceirizado para uma empresa especializada que 

prevê uma nova linguagem nova, aumento do sortimento de produtos, 

inclusão de novas funcionalidades etc. A empresa tem expectativas muito 

positivas em relação ao varejo virtual afirmando que o investimento é 

relativamente baixo e a manutenção da loja simples pelos ganhos e 

potencial que oferece.  

A operação na livraria virtual tem possibilitado a expansão geográfica da 

franqueada pelas parcerias firmadas com grandes empresas, dentre as 

quais TAM, NET, TVA, Folha de São Paulo e Editora Abril. Em troca de 

divulgação para seus funcionários e clientes, a franqueada cria um código 

ou entrada na respectiva intranet para conceder-lhes condições especiais 

exclusivas: 10% de desconto e mais parcelamento da compra em três vezes 

sem juros. Apesar das parcerias valerem apenas para as 3 lojas da 

franqueada na cidade de São Paulo, a operação virtual consegue ampliá-la 

a ponto de atender os funcionários e clientes em todo o território nacional. 

Outro tipo de operação que incrementa as vendas é a venda corporativa 
para empresas como Senac, Banco Santander e BankBoston, que compram 

grande quantidade de livros para distribuir para seus funcionários ou para 

abastecer suas bibliotecas, na qual também são aplicadas descontos e 
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condições especiais de prazo de faturamento, além de preços muito 

competitivos, principalmente dos livros da Editora Nobel. 

A adoção da operação virtual pela Novo Varejo não trouxe canibalização das 

vendas em suas lojas nem conflitos internos entre os funcionários, muito 

pelo contrário, é motivo de orgulho para todos eles.  

A Nobel é uma marca conhecida em todo o Brasil representando um grande 

diferencial principalmente pelo fato de a livraria virtual Nobel ainda não ser 

forte. As 140 lojas da rede de franquias ajudam a vender pela Internet. Esta 

pulverização das lojas Nobel em todo o país, e mais recentemente no 

exterior, amplia ainda mais a associação da marca à operação online, pois 

em muitas localidades em que está presente, concorrentes como Saraiva e 

Cultura não têm pontos-de-venda. Para a Novo Varejo, esta 

descentralização da gestão da rede de lojas é transparente para o cliente 

Nobel. 

A principal vantagem do canal virtual para a franqueada é a inexistência de 

barreiras. Por meio da operação online ela pretende expandir para outros 

firmando parcerias com consulados, para atender às comunidades de 

brasileiros residentes fora do país. Em relação à vantagem da loja física, a 

empresa aponta o contato com o cliente, o relacionamento e o atendimento 

dos funcionários em suas lojas. O foco no atendimento personalizado é 

reforçado no espaço da franquia de Casa do Pão de Queijo pois segundo 

declarado, seus atendentes já sabem até qual o tipo de café que o 

freqüentador assíduo gosta de tomar. A Novo Varejo ressalta que estes 

diferenciais foram conquistados por terem baixa rotatividade de pessoal, 

sendo que alguns funcionários trabalham na franqueada desde a abertura 

da primeira loja. Outro fator apontado pela empresa é a presença constante 

dos proprietários do negócio na área de vendas que reflete no bom 

atendimento dos funcionários e no fortalecimento da relação com o cliente.  
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Os concorrentes da Novo Varejo são diferentes para a loja virtual e para a 

loja física. Na operação virtual são citadas: Submarino, Americanas e as 

outras livrarias nas quais inclusive a franqueada se inspira. Já na loja física, 

a concorrência está localizada na rua, sendo muito acirrada dependendo do 

seu entorno, como por exemplo, na livraria da Rua Maria Antonia que por 

causa da proximidade com a faculdade Mackenzie estão presentes outras 

sete concorrentes. Neste sentido, os clientes da franqueada diferem nas 

duas operações. Em suas 3 lojas, a Novo Varejo atende principalmente aos 

clientes que estão em sua área de abrangência, enquanto que na livraria 

virtual a prestação de serviço se expande para consumidores de outras 

regiões e para os beneficiários das parcerias firmadas com outras 

empresas. 

Pelo acordo firmado com a Nobel, a Novo Varejo está proibida de promover 

nenhuma loja em particular, nem mesmo dar preferência para suas lojas, 

devendo prevalecer apenas a marca. Os outros franqueados se beneficiam 

com a operação online pois eles têm acesso a uma área especial do site 

cujo atendimento é feito pela Novo Varejo, inclusive para venda de livros em 

condições diferenciadas de pagamento. Cada franqueado tem o seu próprio 

estoque e compra diretamente de cada uma das editoras. 

Para a empresa a livraria virtual representou um jeito novo de vender por ser 

uma experiência nova e diferente em relação ao modelo de franquias 

baseado em lojas físicas. Entretanto, o fato de assumirem a operação virtual 

da Nobel não significou um afastamento do negócio principal da Novo 

Varejo. 

Por estar desatualizada, a franqueada revela que não tem feito esforço de 

divulgar a livraria virtual para não correr o risco dos usuários se 

decepcionarem, principalmente, os clientes de suas lojas físicas. No que se 

refere à reação dos outros franqueados frente à operação virtual, a Novo 

Varejo afirma que eles não podem interferir por ter sido uma decisão do 
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franqueado master que detém os direitos de uso da marca Nobel. A 

empresa acha que as editoras não contribuíram para a sua implantação em 

1998, mas que devem ter apoiado a iniciativa da Nobel por ser uma chance 

de venderem mais.  

4.3.2) Sinergia e vantagem competitiva 

A força da marca é um dos pilares na estratégia de expansão por franquias 

na Nobel, além da experiência acumulada e suas melhores condições de 

compra em rede. A Novo Varejo considera que o reconhecimento nacional, e 

em breve internacional, da marca Nobel com mais de 60 anos proporciona 

uma importante vantagem competitiva para seus franqueados. Apesar de a 

operação de sua livraria virtual ainda não ter o mesmo reconhecimento, a 

forte penetração de suas 140 lojas franqueadas já contribui para as vendas 

pela Internet. O fato de o cliente não ter consciência da diversidade de 

proprietários reforça a confiança trazida por uma marca presente em 140 

pontos-de-venda. Esta capilaridade beneficia a operação virtual, pois 

concorrentes como Saraiva e Cultura estão presentes em poucas 

localidades. A Novo Varejo explica que no modelo de franquia da Nobel, 

cada franqueado tem o seu próprio estoque e compra diretamente de cada 

uma das editoras. 

A decisão da Novo Varejo em assumir a operação virtual de sua 

franqueadora já tem trazido uma grande vantagem competitiva em relação 

aos seus pares. Para a franqueada as parcerias com grandes empresas 

como TAM, NET e TVA só puderam se concretizar em virtude a 

possibilidade de atendimento remoto já que muitos de seus clientes e 

funcionários estão fora da área de abrangência dos 3 pontos-de-venda da 

Novo Varejo.  
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Outro benefício importante será o destaque junto à Nobel. A operação virtual 

faz com que a franqueada tenha uma relação mais próxima da empresa-

master se comparado aos outros franqueados.  

A possibilidade de os franqueados terem acesso a uma área especial do site 

cujo atendimento é feito pela franqueada Novo Varejo, inclusive para venda 

de livros em condições diferenciadas de pagamento, traz uma nova fonte de 

resultados.  

Entretanto, a franqueadora master parece não reconhecer a dimensão 

destes diferenciais, visto que na lista de 23 vantagens para se abrir uma 

franquia Nobel divulgada em seu site nenhuma tem relação ao varejo virtual. 

As sinergias apresentadas pela Nobel em relação aos seus franqueados são 

a presença de uma central de compras ativa, com negociação de preços e 

prazos de pagamentos melhores do que uma loja independente. 

Em decorrência da limitação contratual com a Nobel, a franqueada não pode 

aproveitar as sinergias entre suas 3 lojas físicas e a operação virtual.  

Mesmo assim, a Novo Varejo considera importante a sinergia proveniente da 

integração dos estoques, a única que podem aproveitar, a qual já tinha sido 

identificada antes de assumirem o site. Na verdade não existe um estoque 

separado só para o site. O nosso estoque é composto pelos títulos das lojas 

mais um pequeno estoque localizado na sede da empresa na Rua Maria 

Antonia. Todos os recursos da franqueada são compartilhados por suas 

lojas e pelo site, tais como pessoas, equipamentos, tecnologia, sistemas, 

investimento, relacionamento com os fornecedores e estoques.  

Em decorrência da pequena divulgação da loja virtual, os resultados obtidos 

com essa sinergia ainda não são pouco significativos para serem 

mensurados. Na opinião de Caio Infante, responsável pela implantação da 

operação virtual, as competências desenvolvidas com a experiência como 

franqueado de livrarias da Nobel aproveitadas na operação virtual foram 
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agilidade, rapidez, dinamismo, já que os donos da empresa estão sempre 

presentes, incentivam uma estrutura hierárquica flexível e autonomia dos 

funcionários. Estas características refletem na operação virtual, por 

exemplo, no serviço de entrega na cidade de São Paulo, pois enquanto nos 

concorrentes os pedidos circulam por vários departamentos, na Nobel 

apenas dois funcionários estão envolvidos no processo. A Novo Varejo 

ainda estão em um processo de aprendizado e melhorias, principalmente em 

relação ao atendimento à distância, por isso ainda não conseguiram 

identificar alguma nova competência proveniente da operação no ambiente 

virtual.  

Gestão 

Cada franquia Nobel é considerada pela franqueadora master como unidade 

livre e independente, que definido seu próprio mix de produtos sem qualquer 

obrigação de compra mínima ou de cotas. Portanto, são proprietários e 

gestores distintos tendo em comum apenas a marca Nobel. Dentre as 

vantagens de se abrir uma livraria Nobel que constam em seu site 

institucional estão: 

 Desenvolvimento contínuo de parcerias, produtos e tecnologia, 

garantindo acompanhamento de performance das lojas; 

 Intranet moderna garantindo agilidade e desenvolvimento de 

informações; 

 Uso de sistema de informatização da loja e banco de dados de 

produtos disponíveis. 

Em relação à franqueada Novo Varejo, as 3 lojas e a operação virtual 

mantém os mesmos proprietários, estrutura organizacional, razão social e 

gestão. Antes de assumirem a operação do site, a franqueada não tinha 

Serviço de Atendimento à Cliente (SAC), mas já prestavam o serviço de 

entrega por motoqueiro para os livros encomendados em suas lojas. 
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Na estrutura da Novo Varejo a loja virtual é considerada um departamento e 

ao mesmo tempo uma quarta loja.  As decisões estratégicas são divididas 

entre os dois sócios. A área comercial, compra de livros e definição de 

preços fica com Heraldo Infante, enquanto que a área financeira e 

negociação com editoras são de responsabilidade de Eduardo Chiaverini. 

Desde o ano passado, Caio Infante assumiu a operação virtual e a 

comunicação das lojas. Cada loja tem o seu próprio gerente e equipe de 

vendas numa média de 12 funcionários, dependendo do tamanho da loja e 

incluindo os atendentes da Casa do Pão de Queijo. Para a empresa, no que 

se refere à inovação, é importante que todos os funcionários participem com 

opiniões. Já nas três lojas as inovações em ambientação de loja e eventos 

sazonais estão a cargo do sócio-proprietário Heraldo Infante. O sistema de 

informação integra as lojas físicas e a virtual na gestão de estoque, 

conferência de pedidos e cadastramento de produtos.  

Operações 

Com a adoção da operação virtual da Nobel, foram usadas as divisões e 

estrutura organizacional já existentes na Novo Varejo. A única mudança foi a 

chegada do filho de um dos sócios, Caio Infante, para assumir esta nova 

operação e a contratação de uma funcionária para a parte técnica e 

comercial das atividades de manutenção do site, atualização de produtos, 

inclusão de banner, cadastramento de clientes, checagem de pedidos etc. 

Outras duas funcionárias acumularam a função de atendimento no SAC para 

responder aos e-mails, como dúvidas sobre os pedidos da Internet, 

solicitação de senha, pagamento efetuado etc.  

Não existe unidade separada. Na verdade, o site nada mais é do 
que uma quarta loja. Eu falei, é mais complexa do que isso, mas, 
basicamente, ela é uma quarta loja nossa. (Caio Infante, 11 de 
Maio de 2006). 

Outra responsabilidade de Caio Infante é a comunicação geral da 

franqueada, pois cada loja faz a sua própria promoção via folheto, mala-
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direta, anúncio na TV. Mesmo sem nenhuma experiência na Internet 

resolveu assumir o desafio motivado pelo enorme potencial do mercado 

virtual. Sua formação é em marketing na ESPM e experiência profissional de 

cinco anos em agência de propaganda. Enquanto estava na Austrália 

fazendo MBA auxiliou no desenvolvimento da livraria virtual e desde 

fevereiro de 2006, assumiu a operação.  

O estoque e a administração central da franqueada ficam na loja da rua 

Maria Antonia. Na verdade o estoque da Novo Varejo não é grande, 

trabalhando principalmente com o conceito de just-in-time contatando a 

editora ou distribuidor quando precisam de um título. Em geral estas 

encomendas são atendidas em 24 horas, pois a empresa tem um bom 

esquema de logística com motoqueiros próprios e bom relacionamento com 

as editoras.  

Conforme citado anteriormente, nenhuma estrutura foi replicada com a 

operação na Internet. Caio Infante cita como principal motivo para a 

integração das operações de suas 3 lojas e a virtual, a pequena estrutura da 

empresa, o que facilita a sua gestão por ser menos burocrática e pelo 

acúmulo de funções por parte dos funcionários já existentes. Ele identifica 

como desvantagem a integração dos estoques por causa da possibilidade, 

ainda que remota, de o mesmo livro, simultaneamente, ser pedido pela 

Internet e vendido em uma de suas lojas. A loja virtual usa o sortimento de 

livros das três lojas mais o estoque localizado junto à administração da Novo 

Varejo. Não existe, portanto, nenhuma associação com os estoques das 

outras franquias Nobel. 

O custo da transação da loja virtual Nobel gerida pela Novo Varejo está 

diluído em sua estrutura justificado pelo fato de considerar o site como uma 

quarta loja. Para a franqueadora master Nobel, a livraria virtual também é só 

mais uma loja, pois no final do mês a Novo Varejo lhe paga uma 

porcentagem de suas vendas como o faz com seus 3 pontos-de-venda. 
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Mensuração  

Para a Novo Varejo a operação na Internet ainda não é lucrativa já estão 

pagando o investimento da nova livraria virtual. A participação de vendas da 

loja virtual em comparação às três lojas ainda é pequena, por volta de 2 ou 

3%. Dentre as três lojas, a mais rentável é a da rua João Cachoeira. 

Entretanto, o maior faturamento provém do ponto-de-venda na rua Maria 

Antonia, pois englobam as vendas corporativas realizadas pelo site. Um dos 

benefícios apontados pela franqueada com o novo site é a possibilidade de 

ter maior controle das vendas da Internet. Este foi o motivo apontado para a 

falta de mensurações de resultados. O mesmo ocorre com as medições de 

resultados nas lojas físicas. Para a empresa a única forma do investimento 

na operação online refletir em sua rede física é por meio das parcerias, 

quando então é possível divulgar especificamente suas três lojas e a livraria 

virtual. Pelo acordo com a Nobel o site deve tratar as lojas da mesma forma. 

Por outro lado, a Novo Varejo pode divulgar o site em suas três lojas. A 

empresa acredita ser pouco provável que seus pares franqueados divulguem 

a operação virtual, visto que não se beneficiam com as vendas via Web. O 

ticket médio das lojas físicas e da virtual é bem próximo, por volta de R$ 

30,00.  
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4.3.3) Integração do composto varejista - Modelo 6 Ps 

 
 
Figura 4.17 – Página principal da livraria virtual Nobel 
 

Preço 

Na Novo Varejo, eventualmente os preços praticados na livraria virtual são 

mais baixos do que em suas 3 lojas. Esta diferenciação de preços é 

motivada, sobretudo pela concorrência das livrarias que também operam na 

Internet. Quando isso ocorre existe a preocupação de deixar claro que as 

ofertas são exclusivas para as compras efetuadas no site. Esta informação 

permanece fixa em toda a navegação do site, no rodapé de todas as 

páginas da livraria virtual: 

“IMPORTANTE: Os preços aqui apresentados são válidos somente para vendas através da 
INTERNET. Não valendo para a rede física de lojas da Livraria Nobel”. 
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O responsável pela definição de preço é Eduardo Chiaverini que também 

compra os livros. A eventual redução de preço ocorre na área responsável 

pela a operação virtual que tem certa autonomia para adequá-lo de acordo 

com a concorrência na Internet. Segundo a empresa, os clientes já estão 

acostumados com essa diferença de preço, pois sabem que não tem 

estoque, que o custo operacional é muito menor. Caso ocorra de um cliente 

chegar em uma das 3 lojas com a página impressa do livro com um preço 

menor praticado pela livraria virtual, a política da franqueada é não conceder 

desconto mantendo o preço praticado na loja.  

Conforme declarado em entrevista, existem diferenças nas formas de 

pagamento aceitas nos dois ambientes. Em ambos são aceitos todos os 

cartões de crédito, além de cheque e dinheiro nas lojas e boleto bancário 

para pagamento das compras online. Ao se procurar por essa informação no 

site o internauta tem dificuldade de encontrá-la visto que não consta em 

nenhuma seção. Os tipos de pagamento disponíveis aparecem somente no 

momento da finalização da compra em um link específico. Os cartões de 

crédito aceitos são Amex, Diners, Mastercard e Visa que permitem 

parcelamento em até 3 vezes sem juros para compras acima de R$ 45,00. 

Há a opção de pagamento via depósito bancário sem parcelamento cujos 

pedidos podem demorar até 3 dias para serem liberados para entrega. São 

fornecidos os dados da conta corrente da Novo Varejo no Banco do Brasil, 

bem como CNPJ e número do telefone e email para os quais o comprovante 

deverá ser enviado. O selo de segurança da Unicert é divulgado nesta etapa 

do processo de compra online. 

Quando assumiram a loja virtual da Nobel, a Novo Varejo anunciou nos site 

de comparação de preços Buscapé. Apesar do resultado ter sido positivo, 

não o fazem mais, pela limitação das funcionalidades do atual sistema de 

loja virtual, principalmente, layout e sistema de busca. Com a implantação 

do novo site pretendem ampliar a divulgação utilizando também os sites 

Bondfaro e o Jacotei. 
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Da mesma forma como ocorre na rede de lojas, a franqueada da Nobel não 

pretende entrar em guerra de preços pois a tem uma estrutura, tamanho e 

recursos bem menores se comparados com a Saraiva, Submarino e outros 

concorrentes.  

O frete é composto por um valor fixo e outro adicionado conforme novos 

itens são adicionados. No estado de São Paulo são cobrados pela entrega 

R$ 5,70 mais R$ 1,50 por item adicional. Para entregas nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste o valor do frete é R$ 12,70 mais R$ 3,00 por item 

adicional. Os destinos internacionais variam de R$ 45,70 mais R$ 24,50 

para América do Norte, Central, do Sul e Portugal, e R$ 49,70 mais R$ 

15,50 por item adicional para entregas efetuadas em países da Ásia, África, 

Oceania e Europa (exceto Portugal). 

Produto 

Em relação ao sortimento as franquias da Nobel têm liberdade para 

adequarem o mix de produtos de suas lojas a realidade local, composto por 

livros, papelaria, CDs, DVDs, revistas etc. 

No caso da Novo Varejo há diferença de sortimento de produtos, decorrente 

da limitação física, obviamente, nas lojas, mas que é contornada com o 

serviço de encomenda de livros. Na livraria virtual não existem barreiras 

uma vez que, segundo Caio Infante, basta incluir um nome. Atualmente, 

suas lojas têm em média 40 mil títulos, enquanto na livraria virtual são 100 

mil que será ampliado para 300 mil com o novo site. 

Existe também diferença nas categorias vendidas nos dois ambientes. No 

site, além dos livros, são vendidos CDs e DVDs, enquanto que o formato 

das lojas da Novo Varejo pelo padrão Nobel devem trabalhar apenas com 

itens de livraria e papelaria. Além da falta de espaço, outra razão alegada 

pela empresa para não terem CDs e DVDs em suas lojas é o fato de serem 

categorias com alto índice de roubos, o que deixa a operação relativamente 

custosa pela necessidade de instalação de equipamentos específicos. 
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Entretanto, mesmo não os tendo em estoque, para atenderem aos pedidos 

destas categorias a Novo Varejo encomenda ao distribuidor, cujo 

atendimento determinará o prazo de entrega do produto ao cliente. Com a 

implantação do novo site, a empresa pretende que a consulta seja feita 

diretamente no estoque do fornecedor, mas ela continua responsável pela 

entrega. Outra mudança prevista será a inclusão paulatina de produtos de 

papelaria e presentes, considerado como seus principais diferenciais. 

A responsabilidade pela definição do mix de produtos para os dois canais é 

dividida entre os sócios: Heraldo Infante se ocupa dos produtos de papelaria 

e presentes, enquanto que Eduardo Chiaverini está a cargo da categoria 

Livros. Na loja virtual a descrição do produto contém as seguintes 

informações: título, autor, idioma, editora, quantidade de páginas, tipo de 

encadernação, ano de publicação, país, ISBN, em qual categoria de produto 

está classificado na livraria, preço normal e com desconto. No detalhamento 

do produto é possível ampliar a imagem da capa, ler a resenha, tamanho do 

item, prazo de entrega, o percentual de desconto, o gênero literário, com link 

para encontrar outros títulos referentes ao assunto. A indicação do produto 

em estoque é fornecida na sua descrição que também informa se a entrega 

será imediata. Este livro apresentado para ilustrar o detalhe de produto não 

está em estoque pois há a indicação “Sob encomenda” no prazo de entrega 

(Figura 4.18) 
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Figura 4.18 – Página de detalhe do produto Livraria Nobel 

Fonte: www.livrarianobel.com.br 

 

A separação dos livros em subdivisões aparece somente quando se passa o 

mouse por cima da categoria livros, abrindo uma nova janela com um link 

em "clique aqui e conheça as nossas seções de livros". Uma outra página se 

abre para mostrar a lista de 442 subcategorias de gêneros literários. Outras 

formas de agrupar os livros estão na barra superior do site Nobel (Figura 

4.19): Presentes (indicação de 6 livros e as imagens dos cartões de vale-

presente), Novidades e Mais vendidos (na livraria virtual Nobel).   

 
Figura 4.19 – Barra superior da home page da livraria virtual Nobel 
 

Para compensar a falta de manuseio do livro o site atual disponibiliza as 

informações básicas citadas anteriormente. Para o novo sistema da livraria 

virtual está prevista a possibilidade de inclusão da opinião do leitor, função 



 208

esta que a Nova Varejo reconhece ser básica nas livrarias virtuais de seus 

concorrentes.  

Promoção 

Os franqueados da Nobel podem implantar junto a seus clientes o Clube 

Nobel de fidelização. Algumas de suas lojas contam com espaços temáticos 

para atividades infantis e culturais, além de noite de autógrafos e palestras. 

Um fundo de promoção e propaganda nacional, promovendo ações de 

marketing profissionais e de grande escala para as 140 lojas no Brasil. 

Existe a possibilidade de participar de vendas fora da loja, através de feiras, 

convênios e cotações para escolas, empresas e bibliotecas. 

As informações capturadas na loja virtual são usadas pela Novo Varejo para 

envio de newsletters ou email sobre eventos que ocorrem esporadicamente 

na loja do shopping Frei Caneca. Esta é a única forma permitida pela Nobel 

para o uso das informações do site para as 3 lojas da franqueada. Cabe 

ressaltar que nenhuma outra franqueada da Nobel pode divulgar eventos no 

site. São aceitas apenas as divulgações que façam referência à Editora 

Nobel e à sua marca, sempre no geral, nada específico de uma determinada 

loja.  

A Novo Varejo concorda com esta limitação visto que a grande quantidade 

de lojas e a pulverização de proprietários inviabilizariam qualquer divulgação 

específica e com certeza seria um forte gerador de conflitos. A franqueada 

ressalta que o seu caso é diferente da Livraria Cultura que tem apenas um 

dono que consegue organizar até uma agenda cultural. 

O controle de pontos, sua troca e o funcionamento de toda operação do 

programa de fidelidade Clube Nobel e Clubinho Nobel é de responsabilidade 

da franqueadora, e continuará sendo mesmo com a implantação do novo 

site (Figura 4.20). Caio Infante confessa que ele é pouco utilizado, poucos 

têm conhecimento e os que têm o cartão, não sabem o que fazer com ele. 

“Tem gente que tinha pontos de uma determinada loja, mas a loja fechou. 
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As pessoas ligam para cá porque eles entram no site e pegam o nosso 

telefone. Nem sabemos o que fazer direito pois não é nossa 

responsabilidade”.  

A Nobel informa que o programa de fidelidade é válido no site e em 62 lojas 

participantes para acumular e trocar pontos. Para participar do Clube Nobel 

é necessário preencher o formulário em uma dessas lojas. Dessa forma, em 

todas as compras nelas efetuadas o cliente apresenta o cartão e acumula 

pontos que podem ser trocados por prêmios. Cada R$1,00 em compras 

corresponde a um ponto acumulado, sendo que a partir de 200 pontos já é 

possível trocar por prêmios. A implantação de um programa de fidelidade 

específico para suas 3 lojas é considerado inviável pela Novo Varejo e 

limitado para seus clientes. 

 
Figura 4.20 – Cartões do programa de fidelidade Clube Nobel 
 

Mesmo com o site desatualizado, a franqueada o divulga nos sites dos 

parceiros, com os quais foram estabelecidos convênios para os clientes e 

seus funcionários: TAM, NET, TVA, Folha de São Paulo, Editora Abril etc. 

As promoções para cada canal seguem um calendário promocional. O 

espaço da loja virtual não é vendido para que outras empresas coloquem 

banners. A Novo Varejo trabalha com esquema de troca com seus parceiros, 

como no caso da TAM, que divulga seu banner na livraria virtual da Nobel 

que por sua vez está no site e na revista da empresa aérea. 

A livraria virtual Nobel está no site de avaliação eBit na 29ª posição do 

ranking da categoria Livros com a classificada Prata, conforme apresentado 
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do quadro 4.4. A operação da livraria virtual da Nobel recebeu 100 

avaliações mensais desde que se associou ao eBit em 2001. Seu pior 

desempenho está em entrega no prazo. As informações para contato estão 

desatualizadas. No site de compras ShopFácil ela não faz divulgação nem 

na procura de lojas de A a Z que é o plano de visibilidade mais barato.  

 Nobel 

Descrição da loja 

Livros e revistas sobre diversos assuntos, como 
idiomas, infanto-juvenil, esoterismo e ciências, 
você encontra na Livraria Nobel. É muito fácil 
encontrar a obra que está procurando, já que 
esta livraria virtual é dividida em seções. Não 
deixe de dar a sua opinião no fórum.  

Informações para contato 
Informações para contato - Tel: 11 3218-2844 - 
Rua Dr. Melo Freire - Loja 1/12T - CEP: 03314-
030 - São Paulo 

Classificação - Loja Prata 

Critérios de classificação 

Para alcançar o critério PRATA, a loja precisa: 
Ter, na média das notas dada pelos seus 
clientes, nota geral entre 3 e 3,9; Ou Passar por, 
no mínimo, 20 pesquisas de avaliação no ato da 
compra, nos últimos 90 dias; As informações 
utilizadas para a seleção das lojas com medalha 
de prata são coletadas e calculadas através de 
pesquisas bitConsumidor de satisfação de 
compra e de pós-venda das lojas conveniadas à 
e-bit. 

Quantidade de avaliações 6.199 
Início das avaliações desde 07/04/2001 

Ranking na categoria Livros 29a. 
Ranking nas 10 mais avaliadas Não 

  
Avaliação feita pelos clientes 

Facilidade ao comprar Ouro 
Seleção de produtos Ouro 

Informação sobre os produtos Ouro 
Preços Ouro 

Navegação Ouro 
Entrega no prazo Bronze 

Qualidade dos produtos Ouro 
Qualidade no atendimento a clientes Prata 

Política de privacidade Prata 
Manuseio e envio de produtos Ouro 

Quadro 4.4 - Informações da Livraria Nobel no site de avaliação eBit  
Fonte: Elaborado pela autora com dados coletados em www.ebit.com.br  em 12 e 23/Maio/06 

Place 
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Os netos do fundador e atuais responsáveis pela gestão das atividades da 

editora e da franquia Nobel - Sérgio e Flávio Milano – decidiram pela 

expansão internacional. A empresa pretende implantar 70 lojas em Portugal 

nos próximos cinco anos, incluindo uma "megastore" em Lisboa.   

A estratégia de internacionalização da Nobel está direcionada aos mercados 

lusófonos, Japão e China. Neste sentido, foram firmadas parcerias com duas 

empresas européias - Oroana e Livraria Acadêmica – que também 

asseguraram o direito de participar junto com a Nobel da constituição de 

operações nos países e territórios de língua oficial portuguesa. Em Macau, 

as parceiras planejam iniciar a entrada para o mercado chinês. O grupo 

Oroana foi criado em 2003, dedica-se essencialmente à área imobiliária 

(Construção e Incorporação), sendo também franqueador master em 

Portugal para vending machines de refrigerantes e de restaurantes. Atua no 

Brasil em parceria com a empresa RFM, na área da Construção e 

Incorporação a nível habitacional e comercial em São Paulo e turístico no 

Sul da Bahia. 

A Livraria e Papelaria Académica é uma das mais antigas 

livrarias/papelarias de Aveiro, operando desde 1956. Direcionada ao 

comércio do livro técnico e dos manuais escolares, apresenta um grande e 

diversificado número de títulos pelo que se tornou rapidamente conhecida 

no meio estudantil e universitário. Ao longo dos tempos, com a crescente 

procura, foi diversificando a sua oferta sendo atualmente mais generalista 

na oferta de livros, inclusive, obras de ficção.  

Além da expansão de seus pontos-de-venda, a Nobel iniciou em 2004 na 

Bienal do Livro do Rio de Janeiro, as negociações com diversos editores 

para garantir a importação de livros brasileiros para o mercado português 

com condições especiais para a sua rede de franquias. Por outro lado, 

através da Nobel, os escritores portugueses poderão também lançar os seus 

livros em seu país e no mercado brasileiro. Só neste evento, a franqueadora 
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master obteve mais de uma centena de propostas, elevando a 600 o número 

total de interessados à franquia Nobel em Portugal. Os benefícios 

mencionados no site institucional para os candidatos a proprietários de 

franquias Nobel são: 

 Assessoria total para montagem da loja e ajuda na definição do mix 

de produtos inicial; 

 Modelos de franquias de acordo com o potencial de cada região do 

Brasil: Nobel Livraria, Nobel Mega Store, Nobel Express (quiosques) 

e Nobel Vídeo.  

 Oportunidades de financiamento especial para a montagem da loja; 

 Royalties fixos e adequados para cada tipo de loja e realidade local. 

Quanto maior a venda, maior é o lucro do franqueado; 

 Suporte total para escolha, negociação, análise e viabilidade do ponto 

comercial. 

A Nobel está presente com suas lojas franqueadas em 22 estados, com 

exceção de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Tocantins. No estado de São Paulo 41 cidades possuem pelo menos 

uma livraria Nobel totalizando 82 lojas (35 na capital e 47 no interior). Com a 

estratégia de internacionalização a Nobel já tem ponto-de-venda em 9 

cidades sendo 5 lojas em Portugal e 5 na Espanha. Portanto, o total de lojas 

da Nobel é 140 no Brasil e 10 no exterior.  A Nobel trabalha com 4 formatos 

de lojas conforme detalhado a seguir: 

 Nobel Livraria e Papelaria – em 1992 optou pelo sistema de 

franquias para a expansão de sua rede de livrarias e papelarias, 

seguindo sua filosofia de qualidade dos serviços prestados aos seus 

clientes e baseada na constatação de que a presença do "dono" 

franqueado em sua loja aumenta a fidelidade da clientela, a 
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produtividade do trabalho dos funcionários, a qualidade das compras 

e, como conseqüência, o volume das vendas e dos lucros. Os três 

fatores que sustentam o Sistema Nobel de Franchising são força da 

marca, know-how e melhores condições de compra em rede. O 

franqueado não tem a obrigação de compra mínima ou de cotas, 

atuando cada franquia como unidade livre e independente, com 

abertura para definir seu próprio mix de produtos. (Figura 4.21 – a) 

 Nobel Mega Store – grandes lojas com sistema de auto-serviço, com 

vários espaços temáticos, tais como área de acesso à lnternet. 

Criada em 1998 seguindo a tendência de entretenimento disponibiliza 

uma maior variedade e quantidade de estoque. Tem por objetivo não 

ser apenas um local para compras e sim, uma destinação importante 

para famílias que buscam novas opções de lazer e cultura. Além de 

produtos tradicionais, vende produtos culturais complementares aos 

livros tais como: CDs musicais, vídeos, DVDS, revistas, brinquedos 

educativos e produtos multimídia. Além do café com espaço para 

leitura, este formato tem área infantil com atividades educativas, área 

especial para palestras e noite de autógrafos. (Figura 4.21 – b) 

 Nobel Express - modelo de franquia criado em 2001 que se adapta 

ao potencial de cada região do país. Contendo a maior parte do 

estoque em consignação e um mix completo de produtos (revistas, 

livros, CDs/DVDs, papelaria, bombonière e tabacaria) pode adicionar 

produtos alternativos conforme o local e oferece os benefícios da 

Livraria e Papelaria e Mega Store em um formato de loja compacta 

ou em um quiosque, ideal para locais de grande fluxo de pessoas e 

cidades de pequeno porte. Dentre as vantagens deste formato 

apontadas pela Nobel estão o layout modular adaptável conforme o 

espaço comercial, treinamento completo para operar e administrar a 

franquia e sistema de informatização simples e ideal para 

gerenciamento e venda. (Figura 4.21 – c) 
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 Nobel Vídeo – destinado a franquia complementar a da Nobel com 

áreas para locação de DVDs de 20m² a 200m². Suas vantagens são: 

módulo de software adicional para locação de DVDs,  sistema de 

negociação e compra centralizada de lançamentos e área de 

supervisão especializada e focada na área de locação.  

     

a) Nobel Papelaria e Livraria                             b) Nobel Mega Store 
Figura 4.21 – Formatos de loja Nobel 
 

       
c) Nobel Express                                                      d) Nobel Vídeo 
Figura 4.21 – Formatos de loja Nobel 
Fonte: www.franquianobel.com.br (acesso em 26/05/2006) 
 

As lojas da franqueada Novo Varejo são do formato mais tradicional: Nobel 

Papelaria e Livraria. Sua primeira loja foi inaugurada em 2002 na rua João 

Cachoeira inovando no formato com a inclusão de uma franquia Casa do 

Pão de Queijo na área de vendas da livraria. Atualmente possuem mais 

duas lojas: na rua Maria Antonia, também com franquia da Casa do Pão de 

Queijo e outra no Shopping Center Frei Caneca.  
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As duas lojas de rua e a loja do shopping Frei Caneca não prestam nenhum 

tipo de serviços aos consumidores da livraria virtual. Não é possível trocar 

ou devolver um produto comprado virtualmente. O cliente tem a opção de 

retirar seu pedido em uma das 62 lojas participantes sem custo de frete, 

bastando escolher em qual endereço no fechamento da compra. O principal 

parceiro logístico para a entrega dos pedidos é Correios, além de 3 

motoboys próprios e uma perua Fiorino. A idéia de quiosque nas lojas para 

que clientes tenham acesso à Internet já foi cogitado, mas, por enquanto 

não tem. 

People 

Em relação à prestação de serviços a Nobel possibilita aos seus 

franqueados: 

 Abertura total para a implantação de negócios complementares como 

café, internet, gráfica rápida, etc. 

 Convenções periódicas de franqueados para troca de experiências, 

além de comitês com temas específicos para desenvolvimento da 

rede; 

 Treinamento completo para montagem da loja além de reciclagem 

permanente. 

O serviço de vale-presente é prestado na loja e no site. O vale-presente da 

Nobel é diferente dos outros pois não tem um valor pré-determinado, de 

R$10, R$20, R$30 sendo um cartão magnético para carregar qualquer valor 

desejado para presentear (Figura 4.24). Este cartão é feito pela 

franqueadora Nobel, mas se for comprado pelo site, é possível trocar em 

uma série de lojas participantes. São aproximadamente 60 lojas 

credenciadas. A sua operacionalização é complexa, mas pouco freqüente: a 

loja participante que vendeu um produto com vale-presente, envia a nota 

para a Nova Varejo que a reembolsa. 
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Figura 4.22 – Tipos de Cartão Vale-presente Nobel 
 

Outro serviço disponível na operação virtual é a lista de desejos identificado 

com um ícone de uma lâmpada mágica. Na seção “Ajuda” é explicado ao 

cliente Nobel como elaborar a lista - selecionar títulos de interesse para 

depois confirmar a compra ou não. Não necessariamente para comprar um 

determinado título naquele dia, pois pode ser deixado na lista de compras. 

Na finalização da compra o cliente Nobel tem a opção do serviço de pacote 

para presente. O status do pedido pode ser acompanhado a qualquer 

momento diretamente no site, digitando o respectivo código e o CEP do 

endereço de entrega.  

Com relação ao prazo de entrega, a Novo Varejo informa na loja virtual que 

CDs e DVDs estão na condição de sob encomenda que significa prazo de 

até 30 dias úteis (incluso o tempo do frete). Em contrapartida, quase todos 

os livros têm prazo de entrega imediata, ou seja até 3 dias úteis nas 

capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte e cidades da 

Região Sul e Sudeste Demais localidades. Para outros países a entrega é 
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feita em até 15 dias úteis, conforme a disponibilidade do produto no estoque 

da loja virtual. 

Em relação ao desempenho de seus vendedores, a Novo Varejo não tem 

uma medição específica para cada funcionário. A equipe de vendas da loja 

física e a equipe administrativa da loja virtual são gerenciadas 

separadamente. A supervisão, controle e orientação são feitos pelos 

gerentes das lojas. Os vendedores têm acesso a um sistema em ambiente 

Internet para buscar algum livro, pesquisar o site do concorrente. Isso faz 

parte do terminal que utilizam para consultar os preços da loja.  

Os funcionários da equipe do site respondem às consultas que chegam pelo 

Fale Conosco. O conteúdo e as perguntas mais freqüentes foram 

atualizados quando a Nova Varejo assumiu a loja virtual. O horário de 

atendimento das lojas depende de sua localização. A loja do Frei Caneca é 

o horário do shopping. A da Rua João Cachoeira varia conforme o dia da 

semana ficando aberta até meia noite de 5ª. feira a sábado, decorrente do 

grande movimento nos estabelecimento vizinhos, tais como uma drogaria 24 

horas, restaurante, bares, docerias etc.  

Apesar de no cabeçalho da loja virtual ter para consulta: Meu cadastro, 

Minha compra, Minha lista, Meus pedidos - mesmo depois de cadastrado, o 

sistema do site não reconhece o usuário identificando-o pelo nome. (Figura 

4.25 – Barra superior) 

 

Presentation 
 
A Nobel disponibiliza a seus franqueados manuais completos de operação, 

mobiliário e identidade visual com o objetivo de manter o padrão e 

identidade da marca. Seus 4 formatos de lojas seguem um padrão visual 

moderno, que garante um layout funcional e adequado para o tamanho de 

cada loja. 



 218

A forma de exposição dos produtos nas lojas da Novo Varejo tem influência 

das visitas de Heraldo Infante às redes de livrarias americanas. Apesar da 

obrigatoriedade de seguir o padrão estabelecido pela franqueadora master 

Nobel, em relação aos móveis, tipo de prateleira, cor etc, existe certa 

flexibilidade. No caso da Novo Varejo diferem o formato das mesas grandes, 

a loja com mais iluminação, além do piso e móveis um pouco mais claro do 

que o convencional.  

A identidade da marca da Nobel na operação virtual segue padrões rígidos 

na cor e nos produtos da Editora que devem estar sempre em destaque na 

home. Na loja virtual também são encontrados informações institucionais 

(como abrir uma franquia, conhecer mais sobre a empresa Nobel) e serviços 

válidos em outras franquias (vale-presente, programa de fidelidade). Apesar 

da preocupação com a manutenção da identidade visual e exigências de 

conteúdo, a franqueadora master não participou do desenvolvimento do 

novo site apenas foram determinados os padrões que a Nova Varejo deveria 

seguir. O responsável pela nova livraria virtual Nobel declara “você nunca 

vai deixar de ver o amarelo. Então, o mesmo tom de amarelo, o mesmo 

preto da Nobel, o mesmo tipo de fonte, o mesmo tipo de informação 

corporativa, principalmente”. 

Atualmente, a categorização de produtos nos dois ambientes está igual. 

Com o novo site, a empresa planeja abrir mais categorias do que as 

utilizadas nas lojas. O grande sortimento de produtos de presentes e 

papelaria são utilizados pela Novo Varejo como diferencial, além de 

alegrarem o ambiente e mudar a a atmosfera de suas lojas a cada promoção 

sazonal (Copa do Mundo, Dia das Mães etc), sendo também importante no 

incentivo a compras por impulso. 

No que se refere aos elementos da ambientação de lojas passíveis de 

serem replicados no site, a Novo Varejo informa que será mantido o estilo 

que caracteriza seus pontos-de-venda: 
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Ela é clean. Você consegue ter uma visão geral. Você entra na 
loja e sabe mais ou menos onde é que está tudo. Nem toda 
livraria é assim. Nem toda Nobel é assim. (Caio Infante, 11 de 
Maio de 2006). 

A atual loja virtual Nobel não tem home page específica para cada categoria 

somente a do site. No cabeçalho estão as consultas: Meu cadastro, Minha 

compra, Minha lista, Meus pedidos. A barra superior permanece fixa com a 

logomarca Nobel no canto superior esquerdo e as seções: Home, CDs, 

DVDs, Livros, Novidades, Busca avançada, Presentes, Cartões Nobel, Abra 

uma franquia e Ajuda. Um banner institucional pisca continuamente 

promovendo "Seja dono de uma livraria e papelaria. Abra uma franquia 

Nobel. Outro banner na posição horizontal abaixo na barra superior é 

utilizado para promoções sazonais e para divulgação de parceiros. Na área 

central estão 8 livros distribuído em 2 colunas com respectivas capa, título, 

autor, preço, ícone “adicionar ao carrinho” sob a mesma identificação: 

Promoções, destaques e lançamentos. Uma barra preta informa "Cadastre-

se para receber nossas promoções por email". Na parte inferior da página 

principal estão quatro produtos das categorias CDs e DVDs; Kit e coleções; 

Nossas sugestões (espaço para 3 banners que mudam com Coleção Você 

SA, Compra casada)  

Não há links para navegação (frames) do lado esquerdo que é ocupado com 

a imagem de 4 livros “Selos da Editora Nobel”, banner Gazeta Mercantil, 

uma enquête (quiz) “Livro em questão” e o acesso para "Serviços exclusivos 

para Franqueados Nobel". A Figura 4.25 mostra o rodapé no qual 

permanece fixa a mensagem sobre a política de preços diferenciada para 

loja física e virtual e uma barra com links para: Informação corporativa, 

Política de privacidade, Nossas lojas, Mapa do site, Cadastre-se, Frete, Fale 

conosco e Ajuda. Nele também estão os selos de certificação digital Unicert 

e de qualidade eBit etc. 
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Figura 4.23 – rodapé da livraria virtual Nobel 
 

Os sistemas de busca – simples e avançado – estão na barra superior com 

campo “Buscar” selecionando por título, autor/intérprete/banda, 

editora/produtora/gravadora, código/ISBN/EAN, e o campo "contendo" para 

livre digitação e outro para escolher em “Categorias”.  (Figura 4.25 – Barra 

superior) O resultado da pesquisa é mostrado em uma nova página podendo 

ser refinada por: Busca de produtos: Nome do autor, Título, Editado por, 

ISBN, Assunto, palavra-chave e faixa de preço (mínimo e máximo). Há 

acesso para “Conselhos para realizar uma busca” com 6 itens com dicas 

para evitar erros, por exemplo de espaço que é contando como caractere. 

Não há a funcionalidade de filtrar os resultados. O responsável pela livraria 

virtual Nobel ressaltou que este sistema de busca é muito limitado se 

comparado com os disponíveis nos sites dos concorrentes, por exemplo, 

considera como palavras distintas quando escrita em maiúsculo ou 

minúsculo. Na implantação do novo site, já está prevista uma ferramenta de 

busca que gera resultados mais precisos. 



 221

4.3.4) Estágios de integração no varejo multicanal 

Em relação ao modelo de Moore (2000) a Livraria Nobel está em um dos 

primeiros estágios como “Empresa Semi-autônoma”. Existem vários indícios 

no caso da Nobel que levam a crer que não havia interesse na operação 

virtual por parte da franqueada master. Focada totalmente na disseminação 

de sua marca a Nobel já havia repassado suas lojas para alguns 

franqueados. O mesmo ocorreu com a loja virtual em 2005 quando sua 

franqueada, Novo Varejo, assumiu a operação. Portanto, a gestão das 

operações da loja virtual ocorre fora da estrutura da empresa-master.  

Esta situação provocou uma estagnação das operações da loja virtual sendo 

retomadas pela Novo Varejo este ano. Portanto, ainda é cedo para 

identificar os benefícios que a retomada dos investimentos trarão tanto para 

a Nobel quando para a franqueada Novo Varejo. 

Grave 

A 

Estratégia de separação 

NOBEL               
(Franqueadora Master) 

 

B 

Estratégia de integração         
em etapas 

 

Menor 
D 

Estratégia de separação em 
etapas 

 

C 

Estratégia de integração 

 NOVO VAREJO    
(Franqueada Nobel) 

 

 
 

Relacionamento estratégico 
baixo (mercados diferentes) 

Relacionamento estratégico 
alto (mercados semelhantes) 

 
Natureza dos 

conflitos entre 
o negócio 

estabelecido e 
a inovação 

 
Similaridade entre o negócio estabelecido e a inovação 

Figura 4.24 –  Adoção de estratégia de integração pela Livraria Nobel 
Fonte: Baseado em Markides e Charitou, 2005, p. 58 
A existência de mais de cem proprietários de franquia Nobel pode ser um 

fator de conflito na operação da loja virtual, principalmente pela diferença na 
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política de preços. Para a franqueada Novo Varejo, apesar dos potenciais 

conflitos externos com seus pares, não ocorreram conflitos internos em 

relação às suas lojas de rua. Por outro lado, os concorrentes e clientes são 

diferentes nos dois ambientes. Estes aspectos demonstram que existem 

poucas semelhanças estratégicas entre as lojas da franqueada Novo Varejo 

e a loja virtual, mas pouco  conflitos internos. Segundo as quatro estratégias 

propostas por Markides e Charitou (2005) a Nobel está no quadrante A 

(estratégia de separação) e a Novo Varejo no quadrante C (estratégia de 

integração) conforme apresentado na figura 4.24. 

 A estratégia de separação adotada pela Nobel repassando a loja 

virtual para ser gerida por um de seus franqueados é perfeitamente 

adequada ao seu posicionamento de disseminação da marca por 

meio de franquias. Por outro lado, a Novo Varejo está desenvolvendo 

seu novo negócio adotando a estratégia de integração em relação às 

suas lojas utilizando a infra-estrutura organizacional existente. 

Mesmo com a adoção recente, se bem trabalhada, a operação virtual 

tem chances de alavancar seus negócios, resultado de se destacar 

de seus pares franqueados e maior proximidade da empresa-master. 

Adicione-se a isso a possibilidade de participar do novo cenário de 

internacionalização da marca Nobel. 

A seguir o quadro 4.5 apresenta as estratégias adotadas pela Livraria Nobel 

nos aspectos de marca, gestão, operações e propriedade. Suas respostas 

aos itens do “Roteiro de Processo Decisório” sugerem a adoção de uma 

estratégia de separação.  

No próximo capítulo as observações sistematizadas neste quadro serão 

retomadas quando da comparação com as estratégias de integração das 

outras livrarias. 
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GULATI e 
GARINO Livraria Nobel 

Processo Decisório e 
Estratégias de Integração 

Se
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o 
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Estratégia 

MARCA         Parcialmente integrada 
A marca é passível de ser estendida para 
a Internet?  Não SIM  SIM O nome e logomarca da Livraria Nobel são usados de formas 

semelhantes em suas franquias e na loja virtual.  
A intenção é atingir segmentos diferentes 
de clientes ou uma oferta de produtos 
diferente das lojas?  

SIM Não SIM  Já existem diferenças no sortimento entre as lojas Nobel e também em 
seu site.   

Haverá diferença na política de preços 
praticada nas lojas e online? SIM Não SIM   

Esta diferença de preço já ocorre nas lojas da Nobel, pois cada 
franqueado é livre nas condições comerciais. No site a Novo Varejo  
responsável pela operação virtual da Nobel faz diferenciação de preços 
também em suas 3 lojas. Esta informação está bem clara no site em 
todos os momentos da compra 

GESTÃO         Ligeiramente integrada 
Os atuais executivos têm habilidades e 
experiência para assumir o canal 
Internet?                                                        

Não SIM  Não  
O fato de o site ter sido repassado para um de seus franqueados e a 
desatualização em que ele permaneceu desde a sua implantação são 
indícios que a Nobel carecia de habilidades para geri-lo.   

Eles estão dispostos a avaliar as 
iniciativas por um conjunto diferente de 
critérios de performance?                             

Não SIM ? ? As medidas de performance ainda são precárias na Novo Varejo. 

Existe a possibilidade de ocorrer conflito 
de canais? SIM Não  SIM  

Com o crescimento das vendas na loja virtual existe a possibilidade de 
ocorrerem conflitos nas lojas dos franqueados já que clientes podem 
exigir o mesmo preço do site. O mesmo pode ocorrer na Novo Varejo 
em relação às suas 3 lojas.  

A Internet representa uma ameaça para o 
modelo de negócios existente? SIM Não   Não 

Para a Nobel a operação virtual é uma forma de incrementar a 
disseminação de sua marca. Novo Varejo considerada o site como uma 
oportunidade para a expandir sua área de abrangência.  
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GULATI e 
GARINO Livraria Nobel 

Processo Decisório e 
Estratégias de Integração 

Se
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Estratégia 

OPERAÇÕES         Integração moderada 
Os atuais sistemas de distribuição podem 
ser migrados eficientemente para a 
Internet?                                             

Não SIM  SIM 
A venda por telefone e a entrega do pedido em domicílio já forneciam a 
experiência para aumentar a operação com a entrada da operação via 
Internet. 

Os atuais sistemas de informação 
fornecem uma base sólida? Não SIM Não   

Cada franqueada Nobel tem o seu próprio sistema de informações e de 
gerenciamento de estoques. A loja virtual não acessa as informações de 
clientes dos outros franqueados nem a de seu gestor a Nova Varejo. 

Os sistemas constituem uma vantagem 
competitiva?   Não SIM Não  

A loja virtual que está em operação é desatualizada e oferece poucas 
funcionalidades. Espera-se que com a implantação do novo site isto se 
resolva. 

PROPRIEDADE         Separada 
A empresa tem problemas em atrair ou 
manter executivos talentosos para a 
divisão Internet? 

SIM Não SIM   No caso da Nobel ocorreu o contrário: não foi capaz de manter a 
operação das vendas na Internet em sua estrutura. 

É necessário captar recursos externos 
para financiar o empreendimento? SIM Não SIM   

A Nobel adotou para a operação virtual a mesma estratégia de 
crescimento via franquia. Dessa forma o investimento está sendo feito 
por um de seus franqueados. 

Existe algum fornecedor, distribuidor ou 
outro parceiro chave para o sucesso do 
empreendimento? 

SIM Não SIM    O sucesso da operação de vendas da Nobel via Internet depende da 
performance do franqueado responsável por sua gestão. 

Quadro 4.5: Roteiro pelo Processo Decisório e Estratégias de Integração – Livraria Nobel 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de GULATI e GARINO, 2000, p. 112-114 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

 
 
O capítulo anterior descreveu os três casos que compuseram as unidades 

de análise do estudo. Este capítulo se propõe a analisar e comparar os 

dados colhidos nas empresas e confrontá-los com o referencial teórico 

apresentado no capítulo 2. 

5.1) EXPANSÃO COM O VAREJO VIRTUAL NO VAREJO TRADICIONAL 

A adoção de novos negócios pode significar a alteração do posicionamento 

estratégico. Conforme propõe Markides (1999) as questões QUEM (novo 

segmento de clientes), QUAL (nova proposição de valor) e/ou COMO (nova 

forma de distribuição ou produção) levam a um novo posicionamento devem 

ser respondidas sempre que a empresa pretende ampliar sua área de 

atuação. No caso das livrarias pesquisadas estas questões foram 

importantes para descobrir se a implantação da loja virtual significou uma 

mudança nestes três aspectos.   

Para as três livrarias não houve mudança no segmento de clientes, apenas 

uma maior abrangência de atuação que incorporou novos clientes. Por outro 

lado, a introdução da loja virtual forçou as empresas a encontrarem novas 

proposições de valor. Para a Livraria Cultura, novas formas de atendimento 

ao cliente devem considerar a mudança na relação empresa/consumidor que 

tem mais acesso a informações, enquanto que para a Saraiva, existe 

diferença no contato do cliente com o produto e a experiência de compra 

sensorial. A princípio era de se supor que pela característica da adoção do 

modelo virtual a questão mais afetada seria a forma de distribuição (COMO). 

Entretanto, as três livrarias já prestavam o serviço de encomenda e entrega 

em domicílio, que necessitaram apenas de reestruturação para atender ao 

maior volume de pedidos. Percebe-se portanto, que para nenhuma delas a 

venda pela Internet significou uma mudança descontínua proposta por 
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Ansoff (1991), ou uma tecnologia de ruptura identificada por Christensen 

(2001) no Dilema da Inovação. 

Embora tenham afirmado que a operação virtual não trouxe um afastamento 

do negócio principal, novas competências foram desenvolvidas e as 

habilidades existentes.  

 

A expansão das vendas das livrarias por meio da operação de uma loja 

virtual pode ser analisada nas várias estratégias de crescimento propostas 

pelos autores na revisão bibliográfica. Em relação à penetração de mercado 

ocorreu incremento do valor do tíquete médio, do número de clientes e sua 

freqüência de visitas nas lojas, confirmados pela Saraiva e Cultura. O 

aumento do volume de operações por meio da estratégia de 

desenvolvimento de mercado veio pela conquista de novos mercados 

geográficos, introdução de novas categorias de produtos e a evolução 

operacional. Cabe ressaltar que para a franqueada da Nobel que assumiu o 

site comercial, a introdução deste novo canal aumentou sobremaneira sua 

abrangência geográfica. Com suas 3 lojas de rua, o poder de atração limita-

se ao entorno enquanto que para a loja virtual tem presença nacional.  

A loja virtual também trouxe oportunidades de crescimento integrativo 

relacionadas à construção ou aquisição de negócios relacionados aos 

atuais, resultando no aumento das vendas e lucros pela integração com o 

setor do qual faz parte, podendo ser para trás, para frente ou na horizontal. 

(KOTLER, 2000; JOHNSON, SCHOLES, 1998; DAVID, 1997; PARENTE, 

2000). Para o varejo multicanal ocorre a integração na cadeia na horizontal. 

Ao se analisar as empresas da amostra identifica-se que nenhuma delas 

comprou concorrentes ao implantar o site comercial, mas todas o 

desenvolveram internamente, considerando como complementar às atuais 

atividades da rede de lojas. Esta estratégia é considerada por Mintzberg 

como uma diversificação. 
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A opção por implementar a loja virtual como Unidades de Negócio 

Estratégicas, como em sua definição original, não foi encontrada em 

nenhuma das livrarias. Isto porque a operação virtual dessas empresas tem 

planejamento integrado ao restante da empresa, possuem os mesmos 

concorrentes e não tem apenas um gestor que controla toda a operação. 

Cabe ressaltar que a idéia de uma UENs separada da estrutura tradicional 

esteve presente no início da Internet comercial. A Saraiva tentou este 

modelo, mas foi surpreendida pelo rompimento da bolha na bolsa de 

valores. A Cultura, adepta da loja virtual como complemento desde o início 

em 1995, acompanhou esta movimentação dos concorrentes, e não 

entendia a necessidade de criaram uma divisão especial para a Internet 

visto que já tinham catálogo, tele-entrega e tele-vendas.  

A decisão da Nobel em delegar a gestão e a operação de sua livraria virtual 

a um de seus franqueados se mostra coerente com sua estratégia de 

expansão por meio de franquias: crescer a marca sem ter que administrar 

lojas. Não haveria mesmo sentido manter sob sua responsabilidade apenas 

este canal de vendas visto que até mesmo as lojas de sua propriedade 

foram transformadas em unidade franqueadas. 

A força da marca Nobel também construída pela atividade editorial da 

empresa, sua experiência anterior na administração de suas lojas e 

melhores condições obtidas com a compra em rede foram fatores realmente 

muito importantes para que a Nobel conseguisse, em pouco mais de uma 

década, ampliar sua penetração de mercado com 140 lojas nacionais e 10 

no exterior. Esta capilaridade beneficia a difusão da operação virtual, já que 

concorrentes, como Saraiva e Cultura, estão presentes em poucas 

localidades. 

A decisão dos dois sócios pela franquia Nobel teve por base a vontade de 

administrar um “varejo próprio” após tantos anos na gestão de grandes 

redes varejistas. Certamente esta experiência contribuiu para que a Novo 
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Varejo em apenas 4 anos abrisse uma loja no bairro do Itaim, assumisse a 

loja do Shopping Center Frei Caneca pertencente a outro franqueado, e 

principalmente, herdasse a loja da rua Maria Antonia localizada em 

excelente ponto comercial, e a operação virtual das mãos da própria Nobel. 

As razões mencionadas pela franqueada para assumirem a loja virtual da 

Nobel estão relacionadas com a expectativa de crescimento do comércio 

eletrônico, o sucesso obtido por outras redes nas vendas via Internet e, 

sobretudo, pela possibilidade de expansão de suas vendas e penetração 

geográfica nacional sem a necessidade de abertura de ponto-de-venda 

físico. Se bem trabalhada a operação virtual da Novo Varejo trará grande 

diferenciação em relação a seus pares franqueados. Os primeiros resultados 

desta ampliação de mercado e inexistência de barreiras do varejo virtual já 

podem ser percebidos com o estabelecimento de parcerias com grandes 

empresas com atuação nacional. Embora considere que a loja virtual não 

tenha trazido conflitos nem canibalização das vendas, seria muito importante 

confirmar junto à Nobel qual foi a reação dos franqueados quando da 

implantação da operação virtual em 1998 e a transferência da sua gestão 

para a Novo Var 
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5.2) VANTAGENS COMPETITIVAS ALAVANCADAS COM A INTEGRAÇÃO DA LOJA VIRTUAL 

Cada uma das livrarias estudadas está usando a operação virtual para 

alavancar as vantagens competitivas. Mesmo que de forma intuitiva, 

percebe-se que elas têm conseguido ir além de ter uma loja virtual. na visão 

de Porter (2001) a Internet deveria ser usada como forma de integrar as 

atividades da cadeia de valor combinando o tradicional e o virtual, com o 

objetivo de reconfigurar vantagem competitiva, criando assim, um 

posicionamento estratégico diferenciado.  Entretanto, o que ocorre na 

prática é que as livrarias não precisaram de um novo posicionamento 

estratégico, conforme já analisado no item anterior. As empresas estudadas 

mantiveram-se no mercado, atendendo ao mesmo perfil de clientes sem 

transformarem seus recursos, pessoas e valores (arcabouço RPV), da forma 

como foi sugerida por Christensen e Raynor (2003). 

A Livraria Cultura foi bem sucedida não apenas pela integração do novo 

modelo de negócio, mas que também por utilizar a loja virtual como uma 

maravilhosa nova oportunidade para fazer crescer o negócio. Como 

conseqüência, as forças do negócio tradicional foram alavancadas. Embora 

os concorrentes puramente virtuais e outras redes de livrarias tenham 

entrado no varejo eletrônico com preços baixos e margens muito menores 

do que os mercados tradicionais, a Cultura não adotou uma estratégia de 

líder de custo. Ao contrário, continuou posicionada na prestação de serviços 

utilizando a loja virtual como novo canal de relacionamento.  

A loja virtual trouxe uma enorme quantidade de informações sobre os 

produtos e o aprimoramento dos serviços de entrega, ou seja, o novo 

negócio alavancou os diferenciais competitivos da Livraria Cultura. Desde a 

sua inauguração a proposta de valor da Cultura está centrada no 

aconselhamento de títulos e prestação de serviços diferenciados. Assim a 

vantagem competitiva da livraria virtual é identificada como uma fonte de 

informação e ajuda as lojas a venderem mais.  
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A adoção da Internet como ferramenta de gestão facilitou as operações das 

empresas, por exemplo, pelo sistema de comparação de preços da Cultura  

com os praticados por seus principais concorrentes. Este sistema foi 

desenvolvido internamente, usa plataforma Web e flexível para escolher 

qualquer título. Este serviço era comprado de empresas especializadas e 

tinham um alto custo. 

Em relação à sua estratégia, a loja virtual da Cultura foi além da venda 

online. A Internet é encarada pela empresa como uma ferramenta que 

facilitou a vida do consumidor e as operações das empresas, trazendo 

barateamento e agilidade de processos existentes, melhoria do fluxo de 

informações e no atendimento a clientes. Nesta perspectiva, o nome da loja 

é uma forte incentivadora da operação virtual. Segundo frisou seu executivo: 

"Se a empresa deseja aumentar as vendas via Web em determinada região, 

ela deve abrir um ponto de venda". Outro fator que incrementa a operação 

integrada das lojas com o site é o aumento do giro de estoque já que os 

pedidos utilizam o estoque das lojas. Neste sentido, a empresa afirma 

“Quem abastece a Internet são as lojas, todas as lojas vendem pela 

Internet”.  A base para a decisão de integrar as operações na Livraria 

Cultura foi a convicção dos proprietários de que a Internet seria apenas mais 

uma forma de vender, de agilizar a operação por telefone, incrementar o giro 

de estoques das lojas e aprimorar a gestão da empresa.  

Além de um Importante canal de vendas, a Saraiva considera sua divisão de 

comércio eletrônico como um canal de comunicação com o consumidor. 

Outra vantagem a simplificação da divulgação pois o consumidor percebe a 

Saraiva como uma só, independente do ambiente da compra.  

A vantagem competitiva da rede de lojas da Saraiva é a permeabilidade 

nacional, megastores nos principais shoppings centers, infra-estrutura de 

distribuição, centralização de compras, redução preços para os clientes, 

equipe enxuta e preparada, baixa rotatividade de funcionários. Na 
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Saraiva.com a vantagem competitiva é exatamente a possibilidade de usar 

infraestrutura provida pelas lojas física, utilizada para prestar um serviço 

melhor para os clientes virtuais. 

Integração - Similaridade dos processos entre as lojas dos dois ambientes: 

ter produtos, vender e atender ao telefone. 

A preocupação em identificar as sinergias entre os canais com a integração 

das atividades e operações faz parte da Saraiva desde o início das 

operações online. Mesmo assim, a adoção da operação virtual trouxe novas 

necessidades relacionadas com melhorias na gestão de estoques e 

aprimoramento no sistema de logística. Esta situação fez com que a 

empresa investisse em tecnologias de rádio freqüência, não apenas em 

seus armazéns, mas também em seus pontos de venda, conseguindo 

agilizar a busca por produtos. Outro foco que merece ser ressaltado é a 

preocupação com a produtividade do processo de entrega dos produtos do 

armazém para as lojas, entre elas e para o cliente, que está sendo 

trabalhado juntamente com seus parceiros logísticos. Estas duas frentes de 

melhoria na infra-estrutura refletirão nos prazos de entrega dos produtos aos 

clientes da Saraiva.com. 

Para a Novo Varejo existe uma limitação para o aproveitamento das 

sinergias decorrentes da atuação nos dois ambientes. Por determinação 

contratual, a franqueada não pode utilizar o site em benefício próprio, por 

exemplo, divulgando seus eventos ou destacando a localização de suas 

lojas para aumentar o tráfego de internautas no ambiente físico. Por outro 

lado, o emprego de um estoque único, o compartilhamento de recursos e 

das estruturas existentes traz benefícios para suas operações no ambiente 

físico e virtual. Cabe ressaltar que a recente operação da loja virtual sob 

responsabilidade de um franqueado Nobel não permitiu comprovar as 

vantagens alavancadas. 
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5.3) Grau de integração nas variáveis do modelo dos 6 Ps. 

 
Segundo as considerações de Zettelmeyer (2000) e as indicações das 

pesquisas que (BCG, 2001) o principal atrativo do varejo virtual são os 

preços menores. Esta estratégia é adotada pelas livrarias Saraiva e Nobel. 

Por outro lado, a Livraria Cultura é contra qualquer diferenciação de preços 

em seus canais na mesma linha proposta por Stone, Hobbs e Khaleeli 

(2002) segundo os quais os clientes esperam pagar o mesmo preço 

comprando online e offline. 

Em relação á variável produto a questão-chave é se o sortimento é o mesmo 

na loja virtual e na física. Stone, Hobbs e Khaleeli (2002) aconselham a 

consistência, que entretanto, não foi encontrada em nenhuma das livrarias. 

A Cultura não vende CDs na loja virtual por não confiar na prestação de 

importadores. A Saraiva mais recentemente introduziu a loja de 

eletrodomésticos no site, mas não na loja, justificado pela limitação de 

espaço. Já a Nobel tem como diferencial em relação aos outros 

franqueados, o setor de papelaria que ainda não é comercializado na Nobel 

online. No estudo dos sites das livrarias foi confirmada a sugestão de Porto 

(1999) sobre a importância de ser disponibilizada a maior quantidade de 

informações sobre os produtos, para suprir a falta de manuseio. Neste 

sentido, a Cultura é a mais completa. 

Em relação à promoção Gulati e Garino (2000) indicam algumas formas de 

mostrar ao consumidor, a integração entre as promoções da loja física e o 

site comercial do varejista: logomarca da empresa no site, endereço do site 

no material da loja e calendário de atividades promocionais complementares 

nos dois ambientes. Todas as livrarias se utilizam destas estratégias, com 

destaque para a Cultura e a Saraiva que promovem intensamente seus 

eventos de loja no site e por email marketing. 
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Na variável People, Gulati e Garino (2001), Stone, Hobbs, Khaleeli (2002) 

sugerem que a principal forma de integração é pela prestação de serviços 

mútua. A possibilidade de comprar online e solicitar que o pedido seja 

entregue no dia seguinte sem pagar frete; identificando qual a loja mais 

próxima tem o produto em estoque para buscá-lo pessoalmente; a troca e 

devolução dos produtos comprados online na rede de lojas são serviços 

prestados em sua maioria pelas empresas estudadas. 

No que se refere à variável Ponto, os aspectos que integram a loja virtual e 

a rede de lojas se confundem com a prestação de serviços de People. 

Entretanto, cabe ressaltar que as livrarias estudadas têm consciência de que 

seus consumidores podem puni-las caso falhem na operação online, 

segundo apontado pela pesquisa da BCG (2001).  

Embora seja a variável difícil de transpor para o limitado ambiente da 

Internet, as livrarias são bem sucedidas em replicar para a loja virtual os 

elementos logotipia, cores e identidade visual. Merece destaque a enorme 

flexibilidade permitida pela loja virtual na ordenação dos títulos em várias 

seções, que incentivam a compra, pois tem grande chance de serem 

encontrados. Em relação à rede de lojas este é um aspecto relevante para a 

complementaridade de canais. 

A aplicação integrada de elementos identificados no site com as 

observações e coleta de dados diretamente nas livrarias se mostrou 

interessante. Isto porque é possível identificar como eles podem ser usados 

em conjunto para reforçar ainda mais a integração dos canais. Neste sentido 

o modelo do composto varejista ajuda na identificação, ordenação e 

comparação de como estas seis variáveis podem ser trabalhadas de forma 

integrada. 
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5.4) ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO NO VAREJO VIRTUAL 

Neste item as livrarias pesquisadas serão analisadas individualmente e 

comparadas entre si para identificar como estão situadas nos diferentes 

estágios de integração. Os 5 Modelos Organizacionais para e-Business de 

Moore (2000), as 4 estratégias de Modelos Duplos proposto por Markides e 

Charitou (2005) e o Espectro clicks-and-mortar desenvolvido por Gulati e 

Garino (2000) serão a base para a análise. Cabe ressaltar que o 

detalhamento dos quadros “Processo decisório e Estratégia de integração” 

apresentados na descrição das respectivas livrarias será a referência para a 

análise dos estágios de Gulati e Garino (2000). 

Considerando o caminho percorrido pelas empresas proposto por Moore 

(2000) na evolução do e-commerce, a Livraria Cultura encontra-se no 

estágio mais avançado já que sua loja virtual está “totalmente integrada às 

funções da estrutura existente” antes da implantação. Adicione-se o fato de 

a Cultura ter conseguido vencer o desafio da cultura organizacional, pois 

alavancou as forças da e-culture que já foram assimiladas pela corporação. 

A Livraria Saraiva encontra-se entre os estágios “Totalmente integrada com 

as funções da matriz” e “Integrada ao departamento de Tecnologia da 

Informação”. Isto se explica pelo fato de a Saraiva.com ser uma divisão da 

Livraria Saraiva subordinada às diretorias de Sistemas e Logística e de 

Marketing que a administra de forma conjunta, mas totalmente separada da 

gestão da rede de lojas que uma diretoria específica.  

Em posição contrária está a Livraria Nobel situada em um dos primeiros 

estágios como “Empresa Semi-autônoma”. Existem vários indícios no caso 

da Nobel que levam a crer que não havia interesse na operação virtual por 

parte da franqueada master. Focada totalmente na disseminação de sua 

marca a Nobel já havia repassado suas lojas para alguns franqueados. O 

mesmo ocorreu com a loja virtual em 2005 quando sua franqueada, Novo 
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Varejo, assumiu a operação. Portanto, a gestão das operações da loja 

virtual ocorre fora da estrutura da empresa-master. 

A figura 4.25 apresenta a posição ocupada pelas livrarias pesquisadas de 

acordo com os estágios evolutivos propostos por Moore (2000). As 

empresas pesquisadas encontram-se em estágios diferentes na evolução 

das iniciativas e-business proposto pelo autor. Dessa forma, o presente 

estudo confirma a sua proposição de que o desenvolvimento do e-business 

está tomando diversos caminhos. 

 

 
Figura 4.25 – Estágios de desenvolvimento de e-business nas livrarias pesquisada 
Fonte: Adaptado de MOORE, 2000, p. 28 
 

Markides e Charitou (2005) propõem a análise da adoção do varejo 

multicanal pelo Modelo Duplo, com base na natureza dos conflitos entre o 

negócio estabelecido e a inovação, juntamente com a similaridade do 

relacionamento estratégico entre seus respectivos mercados. 

Na implantação da loja virtual a Cultura não teve conflitos entre as lojas 

físicas e os funcionários da estrutura existente em relação o novo canal de 

vendas. Isto pode ser explicado por já ter uma operação de vendas pelo 

telefone e por ter sido uma decisão da alta direção.  A Cultura manteve os 
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mesmos concorrentes e atende ao mesmo perfil de clientes, há uma 

preocupação em identificar as sinergias entre os canais, integrando 

atividades e operações. Estes aspectos demonstram que existe uma alta 

semelhança estratégica da loja virtual com a rede de lojas da Cultura. 

Portanto, foi adequada a utilização da infra-estrutura organizacional 

existente. Segundo as quatro estratégias propostas no Modelo Duplo, a 

Cultura está no quadrante C (estratégia de integração). 

Por outro lado, quando se analisa a Saraiva.com sob a perspectiva deste 

modelo, embora a adoção do varejo virtual tenha trazido benefícios para as 

operações da rede de lojas e da área operacional, foi detectado que desde o 

início existem conflitos internos. Livraria Saraiva já prestava o serviço de 

entrega em domicilio, mas estava descentralizado nas suas lojas. O fato de 

a loja virtual ter absorvido esta operação, e, além disso, gerar um volume 

maior de pedidos que são abastecidos pelo estoque da rede, talvez explique 

as resistências internas. A adoção do varejo multicanal trouxe a ampliação 

do sortimento de produtos, que se refletiu na diversificação da concorrência 

e na atração de clientes com perfil diferenciado, sem contudo, ter ocorrido 

um afastamento do setor de atuação. Estes aspectos demonstram que as 

semelhanças estratégicas da loja virtual com a rede de lojas continuaram, 

mas gerou conflitos entre eles. Segundo as quatro estratégias propostas 

pelos autores a Livraria Saraiva está no quadrante B (estratégia de 

integração em etapas). 

Para a Livraria Nobel a existência de mais de cem franqueados diferenes 

pode ser um fator de conflito na operação da loja virtual, principalmente pela 

diferença na política de preços. Os clientes poderão ficar insatisfeitos se 

insistirem em pagar o valor anunciado na livraria virtual em alguma loja 

Nobel, cujos franqueados não tem nenhuma relação obrigação de atendê-los 

com a redução de preços. Esta ocorrência pode gerar desgaste da Nobel em 

relação aos seus franqueados, por ficar mais evidente a concorrência com 

as vendas online e por ter que atender clientes insatisfeitos.  
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Para a franqueada Novo Varejo, apesar dos potenciais conflitos externos 

com seus pares, não ocorreram conflitos internos em relação às suas lojas 

de rua. Por outro lado, os concorrentes são diferentes nos dois ambientes já 

que em suas lojas físicas compete com as livrarias da vizinhança e na loja 

virtual com todos as que operam via Internet. Esta mesma análise de aplica 

à ampliação da abrangência no atendimento ao cliente. Estes aspectos 

demonstram que existem poucas semelhanças estratégicas entre as lojas da 

franqueada Novo Varejo e a loja virtual, mas pouco  conflitos internos. 

Segundo as quatro estratégias propostas por Markides e Charitou (2005) a 

Nobel está no quadrante A (estratégia de separação) e a Novo Varejo no 

quadrante C (estratégia de integração). 
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Figura 4.26 – Adoção de estratégia de integração pelas livrarias pesquisadas 
Fonte: Baseado em Markides e Charitou,  2005, p. 58 
 

Ao analisar as livrarias de forma conjunta observa-se que o Modelo Duplo 

proposto por Markides e Charitou (2005) foi bastante esclarecedor para 

entender os motivos da adoção de diferentes estratégias. Considerar a 



 239

natureza dos conflitos e a similaridade entre o negócio estabelecido e a 

inovação é importante para as empresas que almejam adotar um novo 

modelo de negócios. A figura 4.26 mostra a posição ocupada pelas livrarias 

dos quatro quadrantes.  Entre as empresas estudadas a estratégia de 

integração foi a mais adotada. Isto confirma a previsão dos autores de que 

esta é a tendência.  

O espectro Clicks-and-mortar proposto por Gulati e Garino (2000) parte da 

análise referente a marca, gestão, operações e propriedade. Dependendo 

da resposta à questões do Roteiro pelo Processo Decisório, a empresa 

adota a estratégia com várias graduação entre separação e totalmente 

integrada. 

O quadro “Processo decisório e Estratégia de integração” apresentado na 

descrição do caso da Livraria Cultura mostra que em todos os aspectos sua 

estratégia é totalmente integrada. Em relação à marca isto se explica pelo 

fato de utilizarem o mesmo nome e logomarca na rede de lojas e na livraria 

virtual, consideram que não há diferença entre os clientes dos dois tipos de 

prestação de serviço e, principalmente, são expressamente contra a 

aplicação de preços diferentes. Na análise da gestão desde o início um de 

seus proprietários é que está à frente da operação virtual, não ocorreram 

conflitos por ter sido uma decisão da alta direção e o resultado das vendas 

da operação virtual é alocado para a filial forneceu o produto, o que 

incrementa o seu giro de estoques. Merece destaque o seu pioneirismo na 

adoção da Internet como canal de marketing que sempre foi vista como 

oportunidade. Sua experiência de venda por telefone e a entrega do pedido 

em domicílio forma o ponto de partida para aumentar a operação com a 

entrada da loja virtual. O sistema de informações é integrado e a plataforma 

em web permeia toda a sua operação de varejo.  

No caso da Livraria Saraiva observa-se que em algumas questões ela tende 

a estratégias totalmente integradas enquanto que em outras sugere uma 
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estratégia parcialmente integrada. As diferenças no nome e logomarca, nas 

categorias de produtos vendidas na rede de lojas e na loja virtual o que tem 

trazido clientes com perfis diferentes, na política de preços denotam um a 

estratégia parcialmente integrada para os aspectos relacionados à marca. O 

mesmo ocorre para as questões de gestão visto que na implantação do novo 

modelo foram contratados executivos para o desenvolvimento do respectivo 

business plan e os resultados das operações e as metas são mensurados de 

forma diferente. Cabe ressaltar a política adotada pela empresa de 

contabilizar para a operação virtual, todas as vendas originadas na 

Saraiva.com, mesmo que o produto tenha saído do estoque de alguma loja 

da rede. Apesar do tempo de operação ainda existem conflitos, embora a 

Livraria Saraiva considere a Saraiva.com uma oportunidade. 

Por outro lado em relação a operações e propriedade a empresa tem 

estratégias totalmente integradas. O caso indica que a venda por telefone e 

a entrega do pedido em domicílio já forneciam a experiência necessária para 

a entrada na venda virtual via Internet. O sistema de informações 

compartilhado beneficia a rede de lojas e a loja virtual, sendo considerado 

uma vantagem competitiva. Na questão da propriedade os executivos 

contratados no início da operação virtual ainda estão na empresa, o capital 

aberto do Grupo Saraiva facilitou o acesso a recursos.  

Dentre as empresas estudadas a Livraria Nobel foi a que apresentou o 

menor grau de integração segundo o modelo de Gulati e Garino. Ela é 

parcialmente integrada em relação à marca. Apesar de nome e logomarca 

da Livraria Nobel serem usados de formas semelhantes, existem diferenças 

no sortimento e preços entre as lojas Nobel e também em seu site.  Na 

gestão ela se apresenta ligeiramente integrada O fato de a loja virtual ter 

sido repassado para um de seus franqueados e a desatualização em que 

permaneceu desde a sua implantação, são indícios que a Nobel carecia de 

habilidades para geri-lo.  Com o crescimento das vendas na loja virtual 

existe a possibilidade de ocorrerem conflitos nas lojas dos franqueados 
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Nobel já que clientes podem exigir o mesmo preço do site. O mesmo pode 

ocorrer na Novo Varejo em relação às suas 3 lojas.  

Em suas operações o nível de integração é moderado, pois cada franqueada 

Nobel tem o seu próprio sistema de informações e de gerenciamento de 

estoques. A loja virtual não acessa as informações de clientes dos outros 

franqueados nem a de seu gestor a Nova Varejo.  Todavia, na questão 

propriedade se encontra o maior nível de separação. Principalmente, pela 

separação entre a gestão da loja virtual e a administração da identidade de 

marca que se consolida pela prestação de serviços aos clientes. Além disso, 

o sucesso da operação de vendas da Nobel via Internet depende da 

performance do franqueado responsável por sua gestão. 

O quadro 4.6 da página seguinte resume as estratégias adotadas em cada 

uma das livrarias em relação aos aspectos de marca, gestão, operações e 

propriedade. Esta forma de apresentação dos níveis de integração foi 

utilizada por Gulati e Garino (2000) em seus estudos, conforme mostrado no 

referencial teórico. As livrarias pesquisadas confirmaram a proposição dos 

autores sobre a adoção de combinações diferentes de integração entre as 

operações das lojas tradicionais e o site comercial. Estes caminhos 

diferentes fizeram com que ocupassem posições distintas no Espectro Click-

and-Mortar conforme apresentado na figura 4.27 a seguir. 
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Figura 4.27 – Posição da livrarias pesquisada no Espectro Clicks-and-Mortar  
Fonte: Adaptado de GULATI e GARINO, 2000, p. 110 
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 MARCA GESTÃO OPERAÇÕES PROPRIEDADE 
Livraria 
Cultura 

Totalmente integrada 
 
 Cultura  
 
Nome e logomarca 
idênticos para rede de 
lojas e site 
 

Totalmente integrada 
O site da Cultura é mais um 
serviço para as lojas e clientes e 
importante canal de 
relacionamento com os clientes. 
As lojas físicas e a virtual são 
geridas pelo mesmo executivo. 
 

Totalmente integrada 
Os sistemas de informação 
estão em plataforma web e 
permeiam toda a organização. 
Venda por telefone e a entrega 
do pedido em domicílio já 
forneciam a experiência para a 
loja virtual. 

Totalmente integrada 
Família Herz é a única 
proprietária da Livraria Cultura. 
A loja virtual foi desenvolvida 
internamente e recebeu 
investimento próprio de acordo 
com o seu crescimento 
 

Livraria 
Saraiva 

Parcialmente integrada 
 
Saraiva 
  
Saraiva.com 
 
Diferença no nome e na 
logomarca utilizados para 
rede de lojas e site 
 

Totalmente integrada 
Saraiva.com é a divisão de 
comércio eletrônico da Livraria 
Saraiva 
Gerida matricialmente pela 
Diretoria de Sistemas e Logísticas 
e Diretoria de Marketing. 
 

Totalmente integrada 
Venda por telefone e a entrega 
do pedido em domicílio já 
forneciam a experiência para a 
loja virtual. 
O sistema ERP desenvolvido 
internamente um sob medida é 
bastante flexível. A base de 
dados unificada é utilizada pela 
rede de lojas Saraiva.com. 

Totalmente integrada 
Os executivos contratados no 
início da operação virtual 
permanecem na empresa. 
 
O fato de ser empresa de 
capital aberto facilitou o acesso 
a recursos. 

Livraria 
Nobel 

Totalmente integrada 
 
Nobel 
 
Nome e logomarca 
idênticos para rede de 
lojas e site 
 

Ligeiramente integrada 
Site da Nobel é gerida pela Novo 
Varejo, um de seus franqueados  
Franqueadora define padrões 
visuais e de conteúdo do site e a 
relação com as outras lojas 
franqueadas. 
 

Integração moderada 
Cada franqueada Nobel tem o 
seu próprio sistema de 
informações e de 
gerenciamento de estoques. A 
loja virtual não acessa as 
informações de clientes dos 
outros franqueados nem a de 
seu gestor a Nova Varejo. 

Separada 
A Nobel adotou para a 
operação virtual a mesma 
estratégia de crescimento via 
franquia  
O sucesso da operação de 
vendas da Nobel via Internet 
depende da performance do 
franqueado responsável por 
sua gestão. 

Quadro 4.6 - Estratégias Clicks-and-mortar 
Fonte: Extraído de GULATI e GARINO, 2000, pg. 112-113 
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6. CONCLUSÃO 

6.1) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O estudo de campo, que contou com dados colhidos em três empresas 

varejistas do setor de livros, possibilitou identificar os estágios de integração 

em uma estratégia de varejo multicanal. Os resultados apontaram que 

existem diferenças entre as livrarias, com mais destaque para uma delas. 

Com a adoção da loja virtual as livrarias estudadas têm conseguido 

alavancar suas vantagens competitivas já existentes, reforçando as 

sinergias e compartilhando habilidades. Dessa forma, percebe-se que 

estratégias que integram os dois ambientes proporcionam resultados que 

vão além da simples venda pela Internet. Os casos da Cultura e Saraiva 

foram interessantes para que esta vantagem fosse identificada no estudo. 

A adoção de três modelos, com enfoques distintos para a avaliação dos 

estágios de integração, possibilitou uma análise bem minuciosa das livrarias 

pesquisadas. Em todos eles as empresas ocuparam posições distintas em 

relação ao nível de integração dos modelos de loja físico e virtual.   Dessa 

forma, o presente estudo confirma a relevância de se estudar o varejo 

multicanal sob a ótica da integração de seus canais. Isto porque se 

confirmou que existem de combinações diferentes de integração entre as 

operações das lojas tradicionais e o site comercial que dependem de 

aspectos relacionados organização, mercado e desenvolvimento de 

competências pré-existentes. 

A aplicação integrada de elementos identificados no site com as 

observações e coleta de dados diretamente nas livrarias se mostrou 

interessante. Isto porque é possível identificar como eles podem ser usados 

em conjunto para reforçar ainda mais a integração dos canais. Neste sentido 

o modelo do composto varejista ajuda na identificação, ordenação e 
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comparação de como estas seis variáveis podem ser trabalhadas de forma 

integrada. 

6.2) LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo exploratório por estar baseado em dados qualitativos 

colhidos, principalmente, por meio de entrevistas semi-estrturadas, pode ter 

gerado viés de interpretação dos resultados. No método de estudo de caso 

utilizado, no qual apenas três livrarias foram pesquisadas, há que se levar 

em conta que as considerações realizadas não podem ser generalizadas 

para o setor livreiro no Brasil. Para tal seria necessária uma pesquisa mais 

aprofundada com mais empresas que poderia fornecer mais dados para 

respaldar as generalizações.  

A composição da amostra, que buscou padronizar a categoria de produtos 

“Livros” foi insuficiente para criar um panorama da adoção do varejo 

multicanal na totalidade do respectivo setor.  Escolher apenas redes de 

livrarias localizadas no Estado de São Paulo, mesmo que representativas do 

setor, exclui as empresas sediadas em outras regiões, que poderiam 

apresentar diferentes formas de atuação e, assim, contribuir para a obter 

mais abrangência sobre a prática do varejo multicanal. 

Independente da categoria de produtos em uma pesquisa do setor varejista 

é importante examinar como o fenômeno ocorre no ponto-de-venda. Dessa 

forma, por este trabalho ter sido desenvolvido apenas junto ás áreas de 

planejamento e gestão, limita-se a apresentar o varejo multicanal sob esta 

ótica. O estudo seria mais completo se as informações obtidas junto à 

gestão pudessem ser confrontadas com as práticas e opiniões da rede de 

lojas. 
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6.3) SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Uma sugestão de abordagem para futuras pesquisas poderia ser a utilização 

de outros setores varejistas, como os de eletrodomésticos, alimentício, 

vestuário etc. 

Em se mantendo o varejo de livros, a amostra poderia ser formada por todas 

as livrarias que tem presença na Internet, mas que não tem operação de 

vendas online. Este estudo poderia identificar se existem outras formas de 

interação entre uma loja e um site. 

A pesquisa em profundidade em uma empresa verificando vários pontos-de-

venda, a gestão e a relação com áreas não ligadas diretamente à operação 

virtual poderia contribuir para identificar outras variáveis importantes. Neste 

caso explorar as percepções da equipe de vendas e sua relação com os 

consumidores da loja virtual poder trazer uma outra visão sobre a integração 

no varejo multicanal.  

Em relação à coleta de dados nos sites das livrarias, cabe salientar que 

graças ao caráter dinâmico da Internet, os elementos selecionados para as 

variáveis do Modelo dos 6Ps no ambiente virtual devem sofrer atualizações 

e aprimoramentos constantes.  

Uma pesquisa realizada junto aos primeiros varejistas que adotaram a 

Internet para a venda de seus produtos, poderia identificar como o 

pioneirismo influenciou nos resultados e levantando também as diferentes 

estratégias utilizadas para gerenciar os dois canais. 
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ANEXO 1 – SELEÇÃO DA AMOSTRA PELAS AVALIAÇÕES DE E-COMMERCE DA EBIT  

Loja Sede Descrição da loja Total 
Avaliações 

Submarino SP Só virtual - Shopping com produtos variados 806.628 
Americanas.com RJ Loja de departamentos 510.536 
*Saraiva.com.br SP Livros, Cds, filmes, Software, Papelaria -  241.585 
Videolar.com SP Fabricante e distribuidor de DVDs, CDs VHS  125.598 
AssineAbril SP Assinatura de revistas Abril 107.892 
*Livr. Cultura SP Livros  50.141 
*Siciliano SP Livros nacionais e importados 48.947 
Sodiler online RJ Livros e CD ROMs 19.591 

artepaubrasil SP Só virtual - Livros, CD-Rom, vídeos e revistas 14.180 
Editora Europa SP Assinaturas de publicações 14.018 
Loja Abril SP Assinaturas, Produtos com a marca Abril 9.489 
Editora Globo SP Assinaturas de Revistas 7.037 
*Livraria Nobel SP Livros variados 6.211 
Linux Mall SP Produtos de informática Linux 5.079 
Livraria RT SP Só virtual - Livros e periódicos de Direito 3.345 

SBS Livraria Virtual SP Especializada em dicionários, manuais para o ensino e 
livros paradidáticos em vários idiomas. 2.851 

Livros de Direito SC Livros 2.466 
Casa Cruz RJ Livros e papelaria 1.794 
Editora Central Gospel RJ Artigos religiosos 1.585 
Editora Peixes SP Assinatura de revistas da Editora Peixes 1.484 
Sefer online SP Só virtual - Produtos com motivos judaicos 1.231 
Kosmos RJ Livros raros, técnicos e científicos 623 
Balcão de Concursos DF Livros e apostilas para concursos 522 

Bible Day SP Especializada em Musica e Publicações religiosas 477 

ABC-Commerce SP E-books 395 
Fnac SP Livros, CD´s e DVD´s, eletrônicos 336 

Antroposófica SP Especializada em livros de Ciência Espiritual 
Antroposófica 285 

Livros de administração SC Livros 262 
Livros de programação SC Livros 244 
Multiverso SP Assinatura de Revistas 232 
Instituto Aqualung RJ Produtos com temática ecológica 191 
Commit SP Produtos para treinamento empresarial 165 
Livros de informática SC Livros 100 
Relativa ? Livros de programação 97 
Livros de turismo SC Livros 70 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de www.ebit.com.br (acesso 23/05/2006) 
* Livraria selecionada / Observação: O sombreado indica as respectivas razões para a 
exclusão da empresa para a amostra  
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ANEXO 2 - REPRODUÇÃO DO MODELO DE E-MAIL ENVIADO ÀS EMPRESAS 

 
 
(NOME DA LIVRARIA) 

At. Sr. xxxxxx 

 
Conforme contato telefônico estabelecido em XX/XX/XXXX, sou professora da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) para a 
qual também desenvolvo minha tese de doutorado intitulada “Varejo Multicanal”, sob orientação 
do Prof. Dr. Juracy Parente. Na atual fase do trabalho, tenho como objeto de estudo as livrarias 
sediadas em São Paulo, que vêm se destacando na utilização das lojas física e virtual para a 
comercialização de produtos. 

 
Tendo em vista o notório e reconhecido envolvimento da LIVRARIA nessa atividade, venho por 
meio desta solicitar-lhe uma entrevista, na qual seriam abordados diversos aspectos pertinentes 
ao tema. Devo salientar que as informações obtidas serão mantidas em sigilo, se assim lhe 
aprouver. 
 
Certa de que a sua disponibilidade em participar permitirá melhor compreender aspectos 
fundamentais referentes às estratégias de varejo multicanal, contribuindo com isso ao 
desenvolvimento do estudo da área, coloco-me à sua disposição para eventuais esclarecimentos 
adicionais. No aguardo de seu breve contato de apoio à minha solicitação, 
 
Atenciosamente, 
 
 
Roseli Morena Porto 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DE ENTREVISTAS 

 
1) Retrospectiva da adoção da Internet como canal de marketing 

 Quando a empresa foi criada? Quando foi implantado o site institucional? Quando foi 
lançada a operação de vendas pela Internet? 

 A empresa já tinha operação de venda por catálogo ou qualquer outra forma de 
comercialização de produtos? 

 Os concorrentes já estavam vendendo pela Web?  
 Qual foi o objetivo da implantação da venda via Internet (novos consumidores, novos 

mercados, novos produtos, redução de custos e/ou diferenciação em relação aos 
concorrentes)? 

 Na adoção da Internet foram usadas as divisões e estrutura organizacional existentes? 
 Na implantação da loja virtual foi criada uma unidade separada da existente? 
 O desenvolvimento da loja virtual foi feito internamente? 
 Na adoção da Internet foram contratados novos executivos? O que foi terceirizado? 
 Foi cogitada a possibilidade de comprar a operação de loja virtual de algum estreante ou 

concorrente? Se algum concorrente virtual foi comprado, como ocorreu o processo de 
reestruturação? E a possibilidade de parcerias? 

 A adoção da Internet canibalizou as vendas das lojas físicas? 
 A adoção da Internet trouxe conflito de canais? Qual o nível de conflito: alto ou baixo? 

Com quais áreas e/ou atividades? 
 A Internet representou um jeito novo de vender em relação ao canal existente? Em quais 

aspectos? Ela mudou o posicionamento estratégico da empresa? (alteração nos 
mercados que atende, e/ou as tecnologias que utiliza, e/ou as regiões em que opera) 

 A implantação das vendas por Internet representou um afastamento da área de negócio 
com a qual a empresa estava familiarizada? 

 Os fornecedores ajudaram no desenvolvimento da loja virtual subsidiando os produtos 
ou pagando por espaço no site?  

 
2) Identificação dos elementos de integração 
Estratégia 

 Como a Internet está inserida na estratégia da empresa? 
 O nome da loja / empresa ajuda nas vendas da loja virtual? Qual a razão? 
 Qual é a vantagem competitiva de cada canal? Como alavancar estas vantagens? 
 Qual o perfil dos consumidores e suas principais necessidades em cada um dos canais? 
 Os concorrentes são diferentes para a loja física e a virtual?  
 Quais são as atividades e processos que a empresa decidiu manter separadas? Qual o 

motivo? 
 De que forma a Internet foi integrada nas atividades de Marketing, Vendas e Pós-

vendas? 
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Gestão 
 A empresa tem proprietários, nomes e gestores distintos em cada um de seus canais? 
 Qual a infra-estrutura existente deu suporte à loja virtual (call center, serviço de entrega, 

processamento dos pedidos individuais e entrega diretamente ao consumidor).  
 Como é a estrutura organizacional da empresa considerando os vários canais de 

vendas? Desenhe organograma (identifique as áreas estratégicas e operacionais) 
 Qual área na empresa é responsável pela inovação? 
 Como a empresa usa (ou não) seus sistemas de informação para conectar os 2 

ambientes? 
Operações 

 O que foi criado ou replicado com a implantação da operação na Internet? 
 Quais são as vantagens e as desvantagens das operações integradas?  
 Qual foi a base para a decisão de separar e integrar as operações? 
 O custo da transação na loja virtual é mais baixo do que na loja física? Em que 

proporção?  
 É objetivo da empresa migrar os clientes para o canal mais barato? 

 
3) Mensuração dos resultados nos canais  

 Quanto tempo levou para que a operação na Internet fosse lucrativa? 
 Qual a participação das vendas de cada canal sobre o resultado total da empresa? Qual 

a posição que a loja virtual ocupa no ranking de resultados da empresa? 
 Como a empresa mede a rentabilidade do cliente que transita nos vários canais? 
 A empresa adota medidas de desempenho diferentes para avaliação de cada um de 

seus canais? Exemplo: Lucros & Perdas, margem de lucro, custo de transação. 
 Como é medido o desempenho financeiro da loja física e da virtual? Exemplo: retorno 

sobre o capital, crescimento das vendas, geração de fluxo de caixa etc. 
 Quais são as medidas de desempenho que levam em conta os clientes da loja e do site? 

Exemplo: satisfação do cliente, a retenção de clientes, a aquisição de novos clientes, a 
lucratividade dos clientes, participação de mercado etc. 

 Quais são as medidas que avaliam o desempenho dos processos internos da loja e do 
site? Exemplo: processos de recebimento do pedido de um cliente existente, entrega 
dos produtos, qualidade, tempo de resposta, custo e lançamentos de novos produtos 
etc.  

 Quais são as medidas de desempenho que levam em conta os funcionários da loja e do 
site? Exemplo: Satisfação dos funcionários, retenção, rotatividade, aceitação de 
sugestões.  

 De que forma os investimentos feitos em cada um dos canais trazem resultados para os 
outros? 

 Qual o Ticket médio da loja física e da virtual? 
 Qual a quantidade de visitas e visitantes únicos na loja virtual? Existe uma medida 

semelhante na loja física? 
 Qual a Taxa de conversão da loja virtual? Existe uma medida semelhante na loja física? 

 
4) Identificação de sinergias nos ambientes físico e virtual 

 Quais foram as sinergias obtidas entre os canais eletrônico e físico?  
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 Estas sinergias foram identificadas antes ou depois da implantação da loja virtual? 
 Quais recursos são compartilhados pelos canais? Exemplo: pessoas, equipamentos, 

tecnologia, projetos de produtos, marca, informação, dinheiro e relacionamento com 
fornecedores, distribuidores e clientes 

 Quais os resultados obtidos com a sinergia: menor tempo de implantação, redução de 
custos, aumento de vendas? 

 Quais competências da empresa e/ou da loja física foram aproveitadas na loja virtual? 
 Quais foram as novas competências desenvolvidas na implantação da loja virtual? 
 Com a diversificação de canais quais foram as atividades compartilhadas?  
 Quais foram as habilidades transferidas da loja física para a loja virtual? 

 
5) Composto varejista - Modelo 6 Ps 
Preço 

 Os preços praticados na loja física é o mesmo encontrado na loja virtual?  
 Qual a razão para a diferenciação de preço na loja física e virtual?  
 Deixa claro no site que existe diferença de preços? 
 Qual a área responsável pela definição dos preços nas lojas física e virtual? 
 Como explicam ao cliente esta diferença de preço nos 2 canais?  
 A equipe de vendas na loja tem autonomia para aplicar o preço do site se o cliente 

insistir? 
 Quais são as formas de pagamento aceitas nos 2 ambientes? 
 A empresa anuncia em sites de comparação de preços? 

Produto 
 Existem diferenças no sortimento dos produtos ofertados nos canais?  
 Quais são as razões comerciais para esta diferença no sortimento?  
 Quais foram os produtos e categorias disponíveis no site para a venda na sua 

implantação? 
 Qual a quantidade de itens e categorias em cada canal? 
 Como ocorreu a ampliação do sortimento de produtos e categorias? Pretende aumentá-

lo? 
 Qual a área define o mix de produto para os canais? 
 A empresa possui estoque para todos os produtos ofertados nas lojas e na loja virtual? 
 Quais as táticas utilizadas na loja virtual para compensar a falta de manuseio do 

produto? 
Promoção 

 A empresa utiliza as informações capturadas online para segmentação de 
consumidores? Em quais ações de marketing? 

 A empresa tem um programa de fidelidade? O cliente pode acumular pontos comprando 
em qualquer um dos canais? Os pontos acumulados podem ser usados em todos os 
canais?  

 A loja virtual tem links em outros sites importantes? Quais? Anuncia em sites de busca? 
 Qual a área que define as promoções para cada canal? 
 Vende espaço da loja virtual para outras empresas colocarem banners? 

 



 260

 
Ponto 

 A localização lojas de rua ou em shopping centers? Quantidade de lojas, sistema de 
franquias, lojas próprias, formatos utilizados? 

 Quais são os serviços que a empresa presta nas lojas para os consumidores online? 
 Os clientes podem comprar online e escolher retirar o pedido em alguma loja da rede? 
 As mercadorias compradas online podem ser devolvidas e/ou trocadas nas lojas da 

rede? 
 Quais são os parceiros logísticos que prestam o serviço de entrega aos clientes online? 
 O cliente tem acesso à Internet para pesquisa no PDV? 

People 
 Quais são os serviços e atrações disponíveis nas lojas física e na virtual? vale-presente, 

lista de presente, carrinho de compras, pacote para presente. 
 O vendedor é premiado somente por sua performance no canal em que atua? 
 As equipes de vendas das lojas física e virtual são gerenciadas de forma integrada ou 

separadas? 
 Qual a área responsável pelo acompanhamento da qualidade no atendimento? 
 Vendedores nas lojas e/ou operadores no telemarketing usam o sistema Web? 
 O serviço de atendimento ao cliente (SAC) é específico para o site ou já existia?  
 Quem responde às consultas do "Fale Conosco"? 
 Quais os horários de atendimento das lojas e do site? Quais serviços são 7dias X 24 

horas? 
aPresentação 

 Quais foram os elementos de ambientação de loja utilizados na loja virtual? 
 A forma de exposição da mercadoria na loja é utilizada no site? 
 A categorização de produtos é a mesma para os 2 ambientes? 
 Qual a área responsável pelo layout da loja física e da virtual? 
 Como a identidade da marca da empresa é replicada na loja virtual? 



 261

ANEXO 4 - INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE SITES COMERCIAIS 

Elementos identificados no varejo virtual e classificados segundo modelo dos 6Ps do composto varejista 

1) Preço 2) Produto 
Política de preços é a mesma nos canais? 
Deixa claro no site se o preço é diferente/ 
Política de desconto  
Formas de pagamento 
Valor do frete 
Participação em site de comparação de preço – 
Buscapé e Bondfaro 
 

Quantidade de livros 
Venda de livros usados 
Informações – descrição e detalhe do 
produto 
Categorização – quantidade e estilos 
literários 
Outras categorias de produtos 
Subcategorização - quantidade e estilos 
literários 
Outras classificações para os livros 
Indicação do produto em estoque 
Degustação: trechos de capítulos, índice 
dos capítulos e remissivo, contra-capa e 
orelha do livro 
Opinião dos leitores, Press release 
(divulgação prelas editoras), Resenhas / 
Novidades / Lançamentos. 
Recomendações de personalidades e 
Lista dos mais vendidos 

3) Promoção 4) Pessoal 
Divulgação de promoção exclusiva nas lojas 
Material publicitário (Propaganda TV, anúncios em 
jornal) 
Uso de email marketing / Tem newsletter 
Venda de espaço para banners de outras 
empresas 
Divulgação dos eventos realizados nas lojas. 
Quais? 
Programa de fidelidade – pontua nos vários canais 
/ Sistema de cuponagem 
Parcerias - Programa de afiliados (banners, ofertas, 
links) 
Parcerias - Programa “Professor Afiliado”  
Compra casada (Quem comprou X também 
comprou Y) 
Press release no site (feito pela editora), Matérias 
que saíram na imprensa / Programa de visibilidade 
em site de compras – anúncio no ShopFácil / 
Anúncio em portais – UOL, MSN, IG e Terra 

Permite personalização do site – nome do 
usuário e preferências 
Fale conosco – quem responde aos 
emails 
Ajuda para compras = FAQ – Dúvidas – 
Tutorial 
Ajuda online (chat) 
Ajuda online (chat) - horário de 
atendimento 
SAC – assuntos, horário de atendimento 
Serviços – vale-presente, lista de 
presente, carrinho de compras, pacote 
para presente, acompanhamento do 
pedido 
Prazo e Opções de entrega 
site de avaliação – eBit  

5) Ponto 6) APresentação 
Rede de lojas – quantidade de lojas, localização, 
sistema de franquia e/ou lojas próprias, formatos 
de loja / Parceiros logísticos / Usa loja para entrega 
do pedido e devolução de mercadorias compradas 
no site? / Loja - horário de atendimento, endereço, 
mapa localização 

Layout do site / Cores da loja 
Identidade da marca no site 
Sistema de busca – simples e avançado, 
filtros disponíveis 
Planejamento do espaço 

Fonte: Elaborado pela autora 
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