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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar como as empresas estão
fazendo uso do Comércio Eletrônico (CE) nos processos de atendimento ao
cliente no varejo brasileiro de livros. No estudo, serão analisadas suas
principais características, aspectos e contribuições no ambiente do CE. O
trabalho apresenta uma avaliação do impacto do Comércio Eletrônico nos
processos de atendimento ao cliente, permitindo uma reflexão sobre a situação
atual e identificando as suas contribuições efetivas.
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RESUMO

o varejo de livros no Brasil já é marcado pela presença do Comércio

Eletrônico, que tem causado grande impacto nos processos de atendimento ao

consumidor.

Partindo desta idéia, o autor, ao longo do trabalho, analisa as pnncipais

características, aspectos e contribuições do CE para estes processos. Para realizar esta

análise, o autor fez um estudo de caso em uma empresa atuante no ambiente

tradicional, mas também com grande experiência no ambiente virtual. A atuação

desta empresa nos dois ambientes e a sua grande experiência no mercado em estudo

permitiu uma análise efetiva do impacto do CE nos processos de atendimento ao

consumidor.
l •.•

A partir do estudo de caso, e à luz do referencial teórico disponível, o autor

alisa a situação do CE no varejo de livros no Brasil, elaborando algumas reflexões

sobre a contribuição deste' ambiente para os processos de atendimento ao consumidor.
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ABSTRACT

The Electronic Commerce (EC) is already present in Brazilian retail of books.

From this fact, the author studies and analyzes the impact of the EC in consumer

services processes. In this study, the main characteristics, aspects and contributions of

EC in these processes are analyzed.

The author has made a case study of a company that, besides being present in

the traditional commerce, has a great experience in the virtual environment. The

presence of the company in ditTerent environments of commerce has given the

possibility to analyze the impacts of the EC and to compare it with the traditional one.

The author has also used the case study and the theoretical referential

available to analyze the situation of the EC in the Brazilian retail of books, making

. ble to reflect about the contributions 'of this commerce environment in the

consumer services processes in Brazil.
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INTRODUÇÃO

A explosão da Internet, que saiu do meio acadêmico para a comunidade em

geral, e a globalização, viabilizaram o surgimento de um novo canal de interação com

a sociedade, com um grande potencial para realização de negócios. O mercado viveu,

então, momentos de euforia e de expectativa de grandes ganhos neste ambiente. Esta

percepção era refletida na valorização das empresas virtuais, que valiam mais que

grandes corporações da economia tradicional.

Os prejuízos constantes por parte das empresas virtuais, a queda da bolsa

eletrônica Nasdaq e a conseqüente quebra de diversos negócios neste ambiente,

provocaram uma mudança no comportamento do mercado, acabando com o

sentimento ilusório de que as empresas virtuais poderiam se sustentar, por muito

tempo, sem conseguir mostrar o caminho para a lucratividade.

Embora hoje o mercado esteja menos eufórico, ele ainda vive um momento de

discussão e transição, haja vista a quantidade de publicações, reportagens, artigos,

palestras, congressos e diversos tipos de eventos ligados à "nova economia", a

economia digital.

Nesta nova fase, o mercado passa a discutir, de uma forma mais madura, quais

são as características, obstáculos e contribuições do Comércio Eletrônico (CE) nos

diversos setores da economia, respeitando suas particularidades.

DINIZ (2000: 1) diz que "o CE é tanto inegável quanto surpreendente. A alta

freqüência com que se encontra este tema em revistas jornais e outras publicações,

especializadas ou não, demonstra o grande interesse que a Internet está despertando

como um canal para potencializar e até mesmo modificar o mundo dos negócios."
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As empresas estão começando a deixar de apenas se expressar sobre a nova

economia, para efetivamente procurar o seu espaço neste novo ambiente. Para

ALBERTIN (2000a: 1), "o CE já é uma realidade em diversos setores da economia."

Toda esta movimentação tem gerado uma série de perguntas, para as quais, na

grande maioria das vezes, ainda não existem respostas prontas e formadas, mas sim

tendências e suposições.

Com o intuito de ajudar no entendimento deste novo ambiente de negócio, o

presente trabalho possui como foco o estudo do CE no varejo brasileiro, no setor de

livrarias, especificamente na relação entre empresa e consumidor. No estudo desta

relação serão analisados os processos de negócios de atendimento ao cliente e suas

principais características.

o trabalho está divido em seis capítulos: apresentação; teoria e

fundamentação; metodologia; estudo de caso; conclusões; limitações do trabalho e

sugestões de novas pesquisas.

No capítulo de apresentação são colocados os objetivos do trabalho, questões

de pesquisa e justificativas.

Na teoria e fundamentação são apresentados e revisados conceitos e

informações sobre comércio eletrônico, varejo e comportamento do consumidor.

Nesta parte também são apresentadas e analisadas informações sobre o varejo, o setor

de livrarias no Brasil, o consumidor e o CE no Brasil.

o terceiro capítulo do trabalho trata das questões metodológicas. Nesta parte

são apresentadas as metodologias utilizadas, justificativas, vantagens e limitações.

o quarto capítulo é compreendido pela apresentação e análise do caso, com

base no referencial teórico e nos objetivos do trabalho.
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No quinto capítulo são apresentas as conclusões e contribuições do trabalho.

o sexto capítulo apresenta as limitações do trabalho e sugestões de novas

pesquisas que possam vir a ser realizadas.
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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO

Nesta fase do trabalho serão apresentados o seu objetivo, a questão de

pesquisa e a justificativa para a realização do mesmo.

1. OBJETIVO

o trabalho tem por objetivo estudar como as empresas estão fazendo uso do

Comércio Eletrônico (CE) nos processos de atendimento ao cliente no varejo

brasileiro de livros. No estudo, serão analisadas as principais características, aspectos

e contribuições do ambiente de CE nos processos de atendimento ao cliente.

Para definir quais processos de atendimento ao cliente serão estudados, o

trabalho fará uso da classificação proposta por ALBERTIN (1999a), quando os

processos em questão se referem ao CE. Desta forma, os processos de atendimento ao

cliente são os seguintes:

• Divulgação de Informação sobre Produtos e Serviços (DIPS)

• Seleção de Produtos e Serviços (SPS)

• Negociação sobre Preços e Condições (NPC)

• Obtenção de Informações sobre Necessidades, Preferências, Perfil, etc. (OINP)

• Recebimento de Pedido (RP)

• Processamento de Pedido (PP)

• Aceitação de Pagamento (AP)

• Distribuição de Produtos e Serviços (DPS)

• Suporte à Utilização de Produtos e Serviços (SPS)

12
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A questão básica da pesquisa do trabalho é a seguinte: Como os processos de

atendimento ao cliente estão sendo realizados no ambiente de CE, no varejo de Livros

no Brasil? E quais as suas características, aspectos e contribuições?

2. JUSTIFICA TIVA

Para ALBERTIN (2000a : 1), "O ambiente empresarial, tanto em nível

mundial como nacional, tem passado por inúmeras mudanças nos últimos anos, as

quais têm sido consideradas diretamente relacionadas com as Tecnologias de

Informação (TI). Um dos aspectos mais importantes deste novo contexto é o

surgimento do ambiente digital, que passou a permitir, de fato, a realização de

Negócios na Era Digital e do Comércio Eletrônico."

Com o advento da Internet, as transações eletrônicas tomaram-se mais

acessíveis. TIMMERS (1999 : 5) diz que "Através da combinação de interatividade

das redes, multimídia e o processamento de dados, o CE na Internet oferece uma

enorme variedade e oportunidade de negócios, limitados apenas pela imaginação."

Hoje, o que se pode evidenciar é uma grande preocupação das empresas em

realizar transações eletrônicas. Esta preocupação é bastante perceptível, pois, de

acordo MEIRELLES (2001), cerca de 95% das médias e grandes empresas brasileiras

já estão presentes na Internet. O próximo passo é efetivamente realizar negócios neste

ambiente.

Na segunda edição da pesquisa de CE, realizada por ALBERTIN (2000a),

constatou-se a percepção das empresas no uso da Internet como uma infra-estrutura

que permite realizar integrações eletrônicas com poucas restrições. As empresas

também começaram a perceber que o ambiente viabiliza mudanças nos processos de

negócios, permitindo a expansão do mercado e gerando novas oportunidades.
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Com o desenvolvimento da tecnologia WEB (World Wide Web), a Internet

efetivamente chegou ao cidadão comum, viabilizando as transações empresa-

consumidor. Os números têm mostrado que as taxas de crescimento, tanto no que se

refere ao número de usuários como ao volumes de negócios, são consideráveis.

No que se refere aos usuários de Internet, de acordo com NUA (2000), hoje já

passam de 400 milhões no mundo. No Brasil, de acordo com a 9a edição da pesquisa

do IBOPE (2001), realizada em dezembro de 2000, o Brasil possui cerca de 7 milhões

de internautas. Entre 1998 e 2000, a base de usuários cresceu 288%, saindo de 2,5

milhões de usuários para cerca de 7 milhões em 2000. Isto ainda representa um

percentual muito pequeno da população, ou seja, aproximadamente 4,5%, portanto,

ainda existe muito espaço para crescimento.

No que se refere a perfil e comportamento de compras, a Internet brasileira

possui uma participação preponderante da 'classe A e B e 15% dos internautas,

aproximadamente 1 milhão, já realizaram compras neste ambiente.

As empresas, por outro lado, já se movimentam procurando o seu espaço no

setor. Analisando o cenário internacional e mesmo o nacional, já se pode encontrar

alguns casos com significativa representatividade. Como exemplo, podem ser citados

os casos: Amazon, DeU, Pão de Açúcar, Livraria Cultura, Shopping do UOL e outros.

De acordo com a pesquisa de Comércio Eletrônico realizada por ALBER TIN

(2001 b), cerca de 70% das empresas do setor de comércio estão fazendo uso do CE

nos processos de atendimento ao cliente. Na análise destes dados, verifica-se ainda

um uso considerável do ambiente apenas para disponibilizar informações, mas com

uma grande tendência de realização de transações.

Para ANJOS (1999), dentro do contexto brasileiro, alguns segmentos do

mercado destacam-se pelo aumento de vendas através da Internet, ou seja, através do

CE. Entre os principais deles tem-se:

14

I



• As livrarias

• Os supermercados

• Os jornais

• O segmento de informática, hardware e software

• O segmento de turismo

Diversas foram as empresas lançadas no ambiente virtual através dos fundos

de investimento e capital de risco. De acordo com TEIXEIRA JÚNIOR (2000), em

1999, os investimentos em Internet na América Latina chegaram próximo a 1,5

bilhões de dólares. De acordo com BRITO (2000), os investimentos na Internet

(Empresa-Empresa, Empresa-Consumidor, Infra-Estrutura, Comunicações e outros

serviços), na sua totalidade, cresceram 525% , entre o primeiro trimestre de 1999, que

foi de 3,24 trilhões de dólares e o primeiro trimestre de 2000, que foi de 17,056

trilhões de dólares. A participação do CE na modalidade Empresa-Consumidor ficou

entre 17% e 19<>10, no mesmo período. Com a queda da Nasdaq, em abril de 2000, o

capital de risco ficou mais difícil e as empresas virtuais precisam mostrar que são

lucrativas, precisam caminhar com as próprias pernas, precisam enfrentar a realidade

de um negócio gerando lucro ou fecham, como qualquer outra empresa.

Segundo KANTER (2001) o desafio também é grande para as empresas que

precisam virtualizar os seus negócios ou parte deles. O grande desafio, para as

empresas que não nasceram virtuais, é o processo de transformação, ou seja, como

mudar, quando mudar, o que mudar e como preparar as pessoas para este novo

ambiente.

Na visão de TJAN (2001), outro desafio para as empresas, neste processo de

mudança da nova economia, é analisar e entender o que deve ser vendido, o que deve

15



ser investido e o que deve ser redesenhado, em suma, o que efetivamente agrega valor

e gera oportunidades.

Analisando o cenário nacional, ALBERTIN (2000a : 7) afirma que "As

empresas, cada vez mais, estão utilizando a infra-estrutura de Internet e das

aplicações de CE como os meios para a realização de seus processos de negócio, com

clara predominância daqueles relativos ao atendimento ao cliente. "

Numa pesquisa realizada pela AMERICAN EXPRESS (2000), verificou-se

que os principais produtos comprados através do ambiente eletrônico no Brasil eram

livros, CDs e jogos.

Neste contexto, no qual se passou do momento de euforia para uma situação

em que as empresas estão efetivamente realizando transações com seus clientes, já

existem consumidores que estão usando o ambiente para efetuar compras e o mercado

ainda ~e encontra sem resposta para uma série de perguntas. É um momento bastante

oportuno para se estudar, em maiores detalhes, o que efetivamente está ocorrendo na

relação empresa-consumidor com o advento do CE. Como a maioria dos produtos

comercializados no varejo ainda é CDs, livros e softwares, isto faz com que um

ambiente interessante para este estudo seja uma livraria virtual.

16



CAPÍTULO 11- TEORIA E FUNDAMEN TAÇÃO

Nesta etapa, serão apresentados o referencial teórico e uma contextualização

do cenário para a realização do trabalho, sendo abordados os seguintes assuntos:

Comércio Eletrônico, Consumidor, Varejo e Livrarias.

Nos aspectos referentes ao Comércio Eletrônico, serão abordados: definições,

classificações, modelos e o CE no Brasil.

Nas questões referentes ao Consumidor, serão abordadas questões como:

definições sobre comportamento do consumidor, fatores que influenciam o consumo

e o processo decisório do consumidor.

Sobre o Varejo, serão abordados os seguintes aspectos: definições,

classificação do varejo, o futuro do varejo, o varejo no Brasil e o CE no varejo.

Na última parte deste capítulo, serão apresentadas informações sobre o

mercado brasileiro de livros e sobre o CE de livros no Brasil.

1. COMÉRCIO ELETRÔNICO

Para um melhor entendimento dos conceitos e referências de CE a serem

utilizados ao longo do trabalho, serão discutidos, a seguir, os seguintes aspectos:

Definição do que é CE, Classificação do CE e Modelos Estruturais de CE.

1.1. Definições

Para ALBERTIN (200 Ia : 15), "CE é a realização de toda cadeia de valor dos

processos de negócio num ambiente eletrônico por meio da aplicação intensiva das

tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos do negócio. Os

processos podem ser realizados de forma completa ou parcial [...]."
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TURBAN et al (2000 : 4) dizem que "CE é um conceito emergente que

descreve os processos de compra, venda ou troca de produtos, serviços e

informações, através de uma rede de computadores, incluindo a Internet. "

CAMERON (1997) define CE como qualquer negócio transacionado

eletronicamente e que essas transações ocorrem entre dois parceiros de negócio ou

entre uma empresa e seus clientes.

CHOI, STAHL e WHISTON (1997) dizem que a definição de CE está sempre

mudando e se expandindo, para incluir mais e mais setores da economia.

De acordo com a ECA (2000), Comércio Eletrônico é toda e qualquer forma

de negócios, transações administrativas e troca de informações, que sejam executadas

usando qualquer tecnologia de informação ou comunicação.

KALAKOTA e WHISTON (1996 : 3) dizem que "o CE pOSSUIdiferentes

definições:

• Numa perspectiva de comunicação: o CE é a entrega de informações,

produtos/serviços ou pagamentos, via telefone, rede de computadores ou

qualquer outro meio.

• Numa perspectiva de processo de negócios: o CE é a aplicação de

tecnologia para automatizar transações e fluxos de trabalho.

• Numa perspectiva de serviço: o CE é uma ferramenta que atende os

desejos das firmas, consumidores e gerentes, no que se refere ao corte de

custos, promovendo uma melhoria na qualidade dos produtos e

incrementando a velocidade de entrega dos serviços.

• Numa perspectiva on-line: o CE provê a capacidade de compra e venda

de produtos ou informação na Internet."
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As definições sobre CE deixam claro que ele não está restrito à Internet, a

uma tecnologia, a um setor da economia ou a um determinado produto ou serviço. O

CE, hoje, encontra-se em evolução nas suas diversas dimensões, sejam elas numa

visão econômica, tecnológica, de produto, de serviço ou de modalidade.

A Internet hoje é o meio que está viabilizando a expansão e o crescimento das

transações eletrônicas, principalmente no que se refere às transações empresa-

consumidor, pois é através dela que as empresas conseguem chegar nos seus

consumidores, com o intuito de estabelecer um melhor relacionamento. No futuro,

este meio poderá ser bem diferente da realidade atual, podendo vir a ser fruto de uma

convergência de setores, como por exemplo, a televisão interativa, convergência das

tecnologias de informática e da comunicação de massa.

Neste ambiente de novas tecnologias, FEENY (2001) diz que estas oferecem

oportunidades sem precedentes às empresas de repensarem seus modelos de

negócios, suas estratégias e seus relacionamentos.

Partindo das diversas definições de CE e de suas oportunidades, pode-se dizer

que o desenvolvimento das diversas tecnologias de informação e comunicação está

viabilizando a execução, crescimento e expansão das transações eletrônicas. Portanto,

uma definição precisa e bem delimitada do CE é um grande desafio para um setor que

ainda se encontra em grande evolução.

1.2. Classificações do CE

O CE, hoje, possui diversas formas de classificação, que serão apresentadas e

discutidas a seguir.

Uma forma de se analisar e classificar o CE é através de suas aplicações. Com

esta visão, TURBAN et aI (2000 : 7) classificam as aplicações de CE da seguinte

maneira:
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• Mercados Eletrônicos: são aplicações que têm como objetivo vender ou

comprar produtos e serviços.

• Sistemas Intra-Organizacionais: são aplicações de CE que têm como

objetivo facilitar o fluxo de informação, comunicação e o trabalho

cooperativo.

• Serviços ao Consumidor: são aplicações que têm como objetivo oferecer

algum tipo serviço ao consumidor.

TURBAN et aI (2000 : 10) dizem que uma outra forma de se classificar o CE

é através da natureza de suas transações, Nesta visão, o CE pode ser classificado da

seguinte forma:

• Empresa-Empresa: transações realizadas entre organizações,

• Empresa-Consumidor: transações realizadas no varejo, com

compradores individuais.

• Consumidor-Consumidor: neste tipo de transação, o consumidor vende

direto para o consumidor. Como por exemplo, vendas através de

classificados eletrônicos.

• Consumidor-Empresa: ocorre quando indivíduos vendem produtos ou

serviços para uma organização.

• Transações Eletrônicas Não Comerciais: quando organizações, sem fins

lucrativos, como instituições religiosas, sociais ou governamentais, fazem

uso de transações para reduzir suas despesas.

• Transações Eletrônicas Intraorganizacionais: nesta categoria, estão

inclusas todas as atividades internas de uma organização.

20



Neste tipo de classificação, TURBAN et ai (2000 : 11) dizem que as

transações que estão mais associadas a negócios eletrônicos são as transações

empresa-empresa e empresa-consumidor.

Além da classificação dos tipos de transações, definidas por TURBAN et aI

(2000), vale destacar a existência das transações com o governo, que podem ser

realizadas com empresas ou com o cidadão comum.

Entretanto, quando se está estudando varejo eletrônico e a relação entre a

empresa e o consumidor, o foco são as aplicações de serviço ao consumidor e as

transações empresa-consumidor, que fazem parte do objeto de estudo deste trabalho.

1.3. Modelos de Comércio Eletrônico

No estudo de CE, existem diversos modelos que mostram diferentes óticas de

integração de um ambiente eletrônico. Ao longo do trabalho, serão mostrados alguns

destes modelos, que possuem sinergia com a ótica do estudo.

o primeiro modelo a ser mostrado é o de BLOCH, PIGNEUR e SEGEV

(1996), que visualiza o CE numa uma ótica de processos.

BLOCH, PIGNEUR e SEGEV (1996) entendem o modelo integrado de CE

como o suporte para qualquer tipo de transação de negócio que utilize uma infra-

estrutura digital como a WEB, de maneira mais abrangente: fornecendo informações

para os seus clientes, como suporte ao marketing, como canal de distribuição, como

linha de suporte e até mesmo para troca de dados financeiros, conforme mostra a

figura 1.
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Figura 1 - Modelo de CE (perspectiva integrada)
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Fonte: BLOCH, PIGNEUR e SEGEV (1996)

Neste modelo, existe uma preocupação dos autores em associar o uso do CE

às diversas etapas de um processo de compra na visão do consumidor, permitindo

assim, que as empresas possam analisar como o CE pode ser utilizado em cada uma

destas etapas.

o segundo modelo a ser usado no trabalho é o modelo de ALBER TIN (1997),

no qual o CE é um composto de várias camadas que influenciam na sua concepção.

Dentro desta visão, este modelo é usado ao longo do trabalho, com o objetivo de

entender como os diversos aspectos citados estão influenciando na forma e modo

como as empresas estão se relacionando com o consumidor no CE.

Para ALBERTIN (1997), esta integração está sendo feita em um ambiente de

várias mudanças, cujas principais características são: globalização, economia digital,

mercado eletrônico, integração eletrônica, customização em massa e estratégias de

negócios. A figura 2 apresenta o Modelo Integrado de CE, composto por várias

camadas.
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Figura 2 - Modelo Integrado de Comércio Eletrônico
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Para ALBERTIN (1997 : 26) "as camadas podem ser entendidas da seguinte

maneira:

• Políticas e Regras Públicas: estão relacionadas com aspectos legais,

regulamentações setoriais e normas oficiais.

• Políticas e Padrões Técnicos: estão relacionados com aspectos de

padronização para compatibilização do ambiente técnico, políticas de

tratamento, comunicação de informações, interfaces, etc.

• Infovia Pública: é a rede formada tanto pela Internet como por outros

serviços on-line, que tenham conexão com esta.

• Aplicações e Serviços Genéricos: são aqueles oferecidos pelo ambiente,

por meio de seus provedores, serviços on-line e fornecedores.
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• Aplicações de Comércio Eletrônico: são as desenvolvidas com base nas

camadas anteriores, tais como: home baking, vídeo sob demanda,

shopping center virtuais, lojas virtuais, etc."

o Modelo Integrado de Comércio Eletrônico, mostra a interação existente

entre as diversas dimensões que formam o CE. Desta forma, o modelo permite o

entendimento da dinâmica da estrutura do CE, onde mudanças tecnológicas,

mudanças legais ou políticas estão, a todo o momento, influenciando na dinâmica do

CE. Com base neste modelo, as empresas podem entender como uma determinada

mudança poderá afetar o ambiente do CE, criando oportunidades ou obstáculos para

este ambiente.

o modelo a seguir, de KALAKOT A e WHISTON (1996), possui uma ótica

de infra-estrutura de tecnologia necessária para o funcionamento do CE. A estrutura

tecnológica de acesso possui grande impactó no que se refere à abrangência deste

ambiente, fato refletido no número de usuários, que hoje, como já visto, ainda é muito

limitado no Brasil. 'Esta pequena quantidade de usuários é influenciada pelo modelo

de acesso, baseado no uso de computadores e linhas telefônicas, que dificulta o

acesso às.classes econômicas, com menor poder aquisitivo.

A aderência deste modelo ao trabalho está na análise da influência, limitações

e/ou contribuições da estrutura na forma como as empresas estão se relacionando com

os seus consumidores.
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Figura 3 - Componentes da Infra-Estrutura
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Fonte: KALAKOT A e WHISTON (1996)

Equipamentos de Acesso à Rede: são um fator crítico, que determina o que é

operacionalmente viável ser feito através da rede. Estes equipamentos incluem

hardware e software, tais como roteadores, switchese outros.

Estruturas de Acesso Local: realizam a ligação local entre residências e

empresas, com a estrutura das redes globais de comunicação.

Redes Globais de Distribuição de Informação: são as estruturas de

comunicação existentes entre países e continentes.

E, finalmente, o último Modelo de Integração do CE a ser usado na análise do

trabalho é o modelo de ANGEHRN (I 997), que entende o CE como um espaço

virtual para ser utilizado de diversas formas. No trabalho, este modelo servirá como

base para entender como as empresas estão usando o ambiente do CE na relação com

os seus consumidores.

Para ANGEHRN (1997), o ambiente do CE pode ser explicado através do

modelo ICDT (lnformation, Comunication, Distribution and Transaction

Informação, Comunicação, Distribuição e Transação), apresentado na figura 4.
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Fonte: ANGEHRN (1997)

Figura 4 - Modelo ICDT
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No Espaço de Distribuição Virtual: onde ocorre a entrega da mercadoria,

restringindo-se apenas aos produtos digitais, os demais produtos fazem uso das

estruturas de distribuição tradicional.

Espaço de
Distribuição

Virtual

Espaço de Informação Virtual: difere-se do Espaço de Comunicação por ser

uma via de mão única, onde a empresa fornece informações sobre si, seus produtos e

serviços.

Através deste modelo, é viável o entendimento da forma como as empresas

estão fazendo uso do CE em seus negócios e quais as suas estratégias de entrada neste

ambiente. Analisando-se as estratégias das organizações a partir deste modelo, o que
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se pode constatar é que inicialmente as empresas usaram o CE apenas como um

espaço de informação. Hoje, o que se pode evidenciar é a existência de empresas que

usam o CE nas suas diversas formas: informação, comunicação, transação e

distribuição.

Os modelos de BLOCH, PIGNEUR e SEGEV (1996); ALBERTIN (1997);

KALAKOT A e WHISTON (1996) e ANGEHRN (1997) apresentam óticas

complementares sobre o CE, na relação empresa-consumidor. No primeiro, a ótica de

processos permite analisar em que processo de uma transação a empresa está fazendo

uso do CE. O segundo modelo, ALBERTIN (1997), permite uma ótica complementar

de análise de outros fatores, como questões legais e padrões técnicos, que podem

afetar a forma como se dá o relacionamento empresa-consumidor. Os modelos de

infra-estrutura, apresentam uma ótica de como a infra-estrutura de tecnologia

existente pode influenciar esta relação, no que se refere ao acesso e, finalmente, o

modelo ICDT, complementa a estrutura de análise do CE, numa visão de formas e

modos de como uma empresa pode fazer uso do ambiente do CE na sua relação com

os consumidores.

1.4. O CE no Brasil

O CE no Brasil ainda se encontra na sua fase inicial, e, de acordo com

ALBERTIN (1999b), "as empresas estão saindo de uma fase do falar para o fazer".

Mesmo assim, o CE tem provocado várias discussões no meio empresarial e

acadêmico.

As empresas têm realizado movimentos para entrar neste novo ambiente,

conforme mostra a pesquisa de MORGADO (1998), onde diversas são as empresas

nacionais que já possuem na Internet a sua home page. Cabe mencionar que a maioria

delas não realiza operações comerciais através deste novo ambiente, e sim, usam-no

apenas para se fazerem presentes e realizar um marketing institucional.
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:MEIRELLES (2001) constatou que 95% das médias e grandes empresas

nacionais têm presença na Internet, mas apenas 5% fazem uso do CE no processo de

integração com o cliente e fornecedores, entretanto, considerando-se o CE na sua

forma mais tradicional, que é o EDI, estes números chegam a 30%, :MElRELLES

(1999).

De acordo com ALBERTIN (2001b), o CE no Brasil, na categoria empresa-

consumidor, já representa 0,16% das transações com o consumidor e teve uma taxa

de crescimento de 400%, entre os anos de 1999-2000 (gráfico 1), ou seja, embora a

participação do CE ainda seja pequena, este crescimento mostra a preocupação das

empresas em usar o CE no relacionamento com os clientes.

Gráfico 1 - CE no Brasil
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Fonte: Pesquisa de Comércio Eletrônico, ALBERTIN (2000a) e ALBERTIN (2001b)

Embora .estes percentuais sejam pequenos se comparados à economia como

um todo, por outro lado, são significativos, pois o CE no Brasil é algo muito recente.

A maior partição do CE nas transações Negócio-a-Negócio é explicada não

pela quantidade de transações e empresas participantes, mas sim, pelo valor das

transações, pois, pela própria essência, são transações de grandes volumes.
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Nesta mesma pesquisa, verificou-se que a disseminação do CE é um fato,

destacando-se setores de serviço e comércio, mas, de uma forma geral, o que se pode

verificar é que as empresas estão se estruturando para realizar negócios. Conforme

mostram dados do gráfico 2.

Gráfico 2 - Empresas com Áreas de CE por Setor
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Fonte: Pesquisa de Comércio Eletrônico, ALBERTIN (2001b)

A disseminação do CE no setor de serviços em parte pode ser explicada pelo.

próprio funcionamento do setor, que, em boa medida, já fazia uso de tecnologia,

como por exemplo, os bancos. Outro aspecto que influencia, em alguns casos, é a

natureza de seu produto, que é um bem intangível (ex.: realizar um pagamento,

fornecer informações, consultoria, realizar uma aplicação, etc.), sendo, portanto, mais

fácil de ser adaptado ao ambiente virtual.

A participação do CE no setor de comércio pode ser explicada pela ótica da

concorrência na busca por novos clientes, onde o ambiente eletrônico permite uma

busca por novos mercados a custos bem baixos, pois uma loja virtual é uma loja que

está aberta para o mundo.

A utilização do CE na indústria, embora ainda seja pequena se comparada

com os outros setores, teve um grande crescimento, saindo de 4% em 1999 para 30%

em 2000, o que reflete o despertar do setor no uso deste ambiente. A menor

velocidade de disseminação do CE neste setor, pode ser, em parte, explicada por seus
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modelos de relacionamento, que são mais estáveis e contratuais, portanto, a

disseminação de novas formas de relacionamento ocorre de forma gradual.

Analisando o uso do CE no relacionamento das empresas com seus clientes,

ALBER TIN (2001 b) verificou que este se destaca nas empresas do setor de comércio,

conforme mostra o gráfico 3.

Gráfico 3 - CE no Relacionamento com os Clientes por Setor
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Fonte: Pesquisa de Comércio Eletrônico, ALBERTIN (200Ib)

Este maior uso do CE no relacionamento com os consumidores, no setor de

comércio, é explicado pela concorrência, pela globalização e pela disputa por novos

clientes. Outro aspecto que justifica um maior uso do CE no setor de comércio é a

análise da evolução deste nos processos de negócio, onde o maior uso se encontra nos

processos de atendimento ao cliente, como mostra o gráfico 4.
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Gráfico 4 - Evolução do CE e os Processos de Negócio
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Embora o.uso do CE se destaque no processo de atendimento ao cliente, ao se

realizar uma análise detalhada, verifica-se que esta grande utilização não quer dizer

realização de transação, pois muitas empresas ainda estão apenas disponibilizando

. informações. Fato este que fica evidente no gráfico 5, onde se pode constatar que o

CE tem sido utilizado com bastante ênfase nos processos de divulgação de

informação sobre o produto, mesmo quando a análise é realizada em termos de

expectativas. Como já visto anteriormente, muitas empresas estão apenas usando o

ambiente como um espaço de informação e divulgação de produtos.

Fonte: Pesquisa de Comércio Eletrônico, ALBERTIN (2001b)
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Gráfico 5 - CE nos Processos de Atendimento aos clientes
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Fonte: Pesquisa de Comércio Eletrônico, ALBERTIN (2000a)

A evolução do CE, conforme apresentada nos gráficos 4 e 5, constatou que a

maior expansão do CE tem sido nos processos de atendimento aos clientes, mais

especificamente na divulgação de informação. Analisando as tecnologias usadas,

estas não são as mais inovadoras e sim as mais conhecidas, conforme mostra o

gráfico 6.
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Gráfico 6 - Evolução da Utilização das Aplicações de CE
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Fonte: Pesquisa de Comércio Eletrônico, ALBERTIN (2001b)

o USO de tecnologias já conhecidas, e-mail e home page, também é um reflexo

da situação do mercado, ou seja, um mercado que está começando a interagir com um

novo ambiente. Neste momento, o uso de tecnologias muito inovadoras estaria

colocando mais uma variável a ser controlada e analisada.

Analisando-se quais as principais preocupações das empresas (ver gráfico 7),

o que se verificou é que a principal preocupação ainda é a garantia de segurança e

privacidade das transações. O segundo item de preocupação, no período de 1999-

2000, eram os aspectos legais; hoje, a segunda grande preocupação é o

relacionamento com os clientes. Esta mudança ocorreu em virtude das empresas

avaliarem que os aspectos legais não poderiam ser resolvidos tão facilmente, e as

transações eletrônicas não poderiam deixar de ser realizadas por falta de uma

legislação específica.
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novas oportunidades de negócios e novos canais de vendas e distribuição, são as

mesmas para o período de 1999-2001.

Gráfico 8 - Avaliação das Contribuições do CE
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Fonte: Pesquisa de Comércio Eletrônico, ALBERTIN (2000a) e ALBERTIN (200Ib)

o CE do Brasil, mesmo estando no seu estado inicial, reflete a mesma

estrutura do cenário internacional, onde os maiores volumes financeiros são

transacionados entre as empresas, embora o maior número de empresas que estão

utilizando o CE encontrem-se no setor de serviços e comércio, fazendo uso do CE

nos processos de atendimento ao cliente. Este tipo de movimento é explicado pela

velocidade como as evoluções e mudanças ocorrem no setor de comércio e serviços,

que é bem diferente da indústria, onde os ciclos de evolução podem ser mais lentos e

onde os relacionamentos são relativamente mais duradouros e estáveis.

A adoção do CE por parte das empresas encontra-se em um estágio de

transição entre o uso do ambiente virtual como espaço de informação, para um uso
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como espaço de transação. Esta adoção tem sido realizada com uma certa prudência

em termos de inovações tecnológicas. E a visão das empresas no que se refere a

preocupações, é bastante pertinente com o momento, pois estão preocupadas em

como efetivamente realizar transações respeitando questões de segurança e

privacidade e o que é mais importante, quais as implicações no relacionamento com

os seus clientes. No que se refere a contribuições, o CE é visto como uma forma de

melhorar o relacionamento com os clientes e com isto, hoje, suas aplicações são

vistas como um diferencial de competitividade.

1.5. Contribuições do Capítulo para o Trabalho

O estudo do CE contribui para o trabalho nos seguintes aspectos a serem

utiltzados quando da realização do estudo de caso:

• Definição do que é Comércio Eletrônico: as definições sobre CE

deixaram claro que este não está restrito à Internet. Na realidade, a Internet,

hoje, é o grande meio que está viabilizando a expansão e o crescimento das

transações eletrônicas.

• Classificação dos CEs quanto às Transações: embora existam vários

tipos de transações eletrônicas, o trabalho terá como foco apenas as

transações com o consumidor, ou seja, transações empresa-consumidor.

• Modelos de Integração para o CE: não existe um único modelo que

aborde todas as questões, portanto, serão usados modelos que na visão do

pesquisador são complementares para a realização do estudo. Serão

utilizados os modelos de BLOCH, PIGNEUR e SEGEV (1996),

ALBER TIN (1997), KALAKOT A e WHISTON (1996) e ANGEHRN

( 1997).

36



• Visão do CE no Brasil: permitiu um entendimento de como se encontra o

CE no Brasil, e o que as empresas estão realizando. Ou seja, o CE do

Brasil, embora ainda esteja no seu estado inicial, reflete uma mesma

estrutura do cenário internacional, onde os maiores volumes financeiros

são transacionados entre as empresas, enquanto o maior número de

empresas, que estão fazendo uso do CE, estão nos setores de comércio e

serviços, utilizando o CE nos processos de atendimento ao cliente. As

empresas estão preocupadas em como realizar a transição entre o uso do

CE como espaço de informação e comunicação, para o uso como um

espaço de transação e, desta forma, contribuir de forma mais efetiva no

relacionamento com os clientes.

Para um melhor entendimento da dinâmica do comércio com foco no varejo, o

trabalho, nas suas próximas etapas, irá focar-se no entendimento do comportamento

do consumidor e do varejo.

2. CONSUMIDOR

2.1. Definições

No desenvolvimento do estudo de como estão ocorrendo as relações empresa-

consumidor no ambiente do CE, um entendimento necessário é o comportamento do

consumidor. A compreensão deste comportamento é importante a partir do momento

em que o consumidor é um dos elos desta relação e também o foco do setor em

estudo, que é o varejo. Outro fator importante é que o estudo foca os processos de

atendimento ao cliente e estes são desenhados, para atender às necessidades do

consumidor, portanto, o comportamento do consumidor influencia e afeta a forma

como as empresas desenham e fazem uso destes processos.

Para as organizações, conhecer o consumidor e entender o seu comportamento

é algo vital na busca do sucesso, pois só assim uma organização tem condições de
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atender às necessidades deste. SHETH, MITT AL e NEWMAN (1999 : 9) dizem que

a chave do sucesso de um negócio é o entendimento do comportamento do

consumidor.

Na visão de SCIflFFMAN e KANUK (I997 : 6), o estudo do comportamento

consumi or é o estudo de como ocorre a decisão do consumidor, como ele irá

gastar seus r cr (tempo, dinheiro, esforço) no consumo de produtos.

ENGEL, BLACKWELL e MINIARD (I997 : 4), definem comportamento do

consumidor como "todas as atividades que estão diretamente envolvidas no processo

de obtenção e consumo de produtos e serviços, incluindo o processo de decisão que

precede essas atividades".

Para MOWEN e MINOR (I998 : 5), o comportamento do consumidor é "o

estudo dos processos de compra e troca envolvidos na aquisição e consumo de

produtos, serviços, experiências e idéias".

SHETH, MITT AL e NEWMAN (I999 : 5) dizem que o comportamento do

consumidor "são as atividades fisicas e mentais empreendidas pelos consumidores

que resultam em decisões e ações de compra, pagamento e uso de produtos e

serviços".

Em todas estas definições sobre o estudo do comportamento do consumidor,

fica evidente que a realização de uma compra por parte de um consumidor passa por

diversas etapas e processos que possuem um certo grau de subjetividade. O bom

entendimento destas etapas e processos reflete no sucesso de uma organização, à

medida em que a empresa pode fazer uso deste entendimento para melhor atender ao

consumidor.

ENGEL, BLACKWELL e MINIARD (1997 : 32) dizem que o entendimento

do comportamento do consumidor passa por dois pontos básicos. O primeiro deles é o
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entendimento dos fatores que influenciam o seu comportamento e o segundo ponto é

o processo de decisão do consumidor.

Segundo KOTLER (1998), quando se estuda o comportamento do

consumidor, primeiro tem-se que separar o consumidor final do comprador

profissional, pois seus objetivos e necessidades são bem diferentes. Neste estudo, o

foco é o consumidor final.

2.2. Fatores que Influenciam o Consumo

No estudo dos fatores que influenciam o consumo, ENGEL, BLACKWELL e

MINIARD (1997 : 33) classificaram, em três grandes categorias, as variáveis que

influenciam o processo de decisão do consumidor: influências ambientais, diferenças

individuais e processos psicológicos.

A primeira categoria, que é a das influências ambientais, é composta pelas

seguintes variáveis:

• Cultura: é o conjunto de idéias, valores e símbolos que ajudam o

indivíduo a se comunicar, interpretar e avaliar os participantes de uma

sociedade. A Cultura não inclui comportamentos instintivos, entretanto, é

composta por elementos abstratos e materiais.

• Classe Social: é uma divisão da sociedade na qual indivíduos da mesma

classe compartilham valores, interesses e estilos de vida. Numa visão de

mercado, este tipo de agrupamento está baseado em uma situação

econômica.

• Influências Pessoais: as influências podem ter origem a partir de um

grupo de referência, o grupo pelo qual se deseja ser aceito, ou de um

indivíduo que exerça algum tipo de liderança.
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• Família: neste contexto, a família pode ser vista no seu formato formal de

pai, mãe e irmão que vivem juntos, ou um grupo de pessoas que

compartilham a mesma casa, não necessariamente com vínculos

consangüíneos.

• Situação: é definida como fatos que são particulares a um determinado

momento e local.

A segunda categoria, que é das diferenças individuais, tem as seguintes

variáveis:

• Recursos: estes podem ser econômicos, de tempo e cognitivos. Os

recursos econômicos determinam as restrições financeiras do consumidor.

O tempo está intimamente correlacionado com a seguinte frase: "tempo é

dinheiro", ou seja, o consumidor possui cada vez menos tempo para

perder. Finalmente, os recursos cognitivos referem-se à capacidade mental

que o consumidor possui de avaliar e entender as informações que lhe são

dadas.

• Motivação: a motivação é gerada quando existe uma discrepância entre

um estado real e um estado desejado. A motivação tem como objetivo

alcançar benefícios esperados, que podem ser tangíveis e intangíveis.

• Conhecimento: de uma forma genérica, o conhecimento pode ser definido

como as informações armazenadas na memória do consumidor. As

informações que são utilizadas quando o consumidor está exercendo suas

funções no mercado são chamadas de "Consumer Knowledge".

• Atitude: é o comportamento de um consumidor frente a uma marca,

produto ou loja. A atitude demonstra o que o consumidor gosta e o que o

consumidor não gosta.
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• Personalidade: no estudo do comportamento do consumidor, a

personalidade é definida como respostas consistentes a um determinado

estímulo do meio.

• Valores Pessoais: o conjunto de valores de um consumidor pode ser

dividido em duas grandes categorias. A primeira é a dos valores sociais de

um grupo e a segunda a dos valores individuais. Esta segunda categoria é

que diferencia o comportamento de consumo entre os indivíduos de um

mesmo grupo. É através dos valores individuais que o consumidor se

identifica com um determinado produto ou marca.

• Estilo de Vida: é a forma como o consumidor vive, gasta o seu tempo e o

seu dinheiro. O estilo de vida é um reflexo das atividades, interesses e

opiniões do consumidor.

E, finalmente, na análise dos processos psicológicos tem-se:

• Processo de Informação: o processo de informação do consumidor se

refere à maneira como o consumidor processa os estímulos recebidos, os

armazena na memória e depois os recupera.

• Processo de Aprendizado: define como ocorrem, nos indivíduos, as

mudanças de nível de conhecimento, atitudes e/ou comportamentos. O

processo de aprendizado pode ser analisado por duas perspectivas que são:

a perspectiva cognitiva e a perspectiva comportamental. A primeira,

estuda o processo de aprendizado, analisando os processos mentais. A

segunda, analisa o processo de aprendizado, analisando o comportamento.

• Influências na Atitude e Comportamento: definem como ocorrem os

processos que influenciam nas mudanças de atitude e comportamento do
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consumidor. Este tipo de processo está correlacionado com os processos

de informação e aprendizado.

Uma outra visão sobre os fatores que influenciam o consumo é a de KOTLER

(I 998), que classifica os fatores em quatro grandes grupos:

• Fatores Culturais: A cultura do consumidor é constituída por toda uma

estrutura de valores, símbolos, preferências e percepções que um

indivíduo tem do mundo. Todo este arcabouço foi estruturado a partir de

suas diversas interações sociais, com a família, amigos, vizinhos, amigos

de trabalho e outras interações com o mundo, como leituras, filmes,

viagens e outras. Todos estes aspectos influenciam fortemente os desejos e

necessidades de consumo de um indivíduo.

• Fatores Sociais: O homem caracteriza-se por ser um ser social, portanto,

necessita viver em comunidades/grupos e para isto precisa ser aceito por·

eles. A partir do convívio em grupo, são definidos valores e

comportamentos que serão aceitos, desejados ou rejeitados. Este convívio

em grupo leva o homem a ter um papel e uma posição enquanto ser social.

Este papel e esta posição, que não são identificados apenas pelo seu poder

aquisitivo, irão influenciar no seu comportamento de consumo. Por

exemplo, quando estamos exercendo o papel de aluno, a nossa necessidade

de consumo é uma e totalmente diferente das necessidades quando

estamos exercendo o papel de pai. Ainda dentro da ótica social, o

comportamento de um indivíduo pode servir como ponto de referência

para novos consumidores, quando este indivíduo faz parte de um grupo de

referência, formador de opinião, por exemplo, atores e atletas.

• Fatores Pessoais: Os fatores pessoais como idade, momento de vida e

estilo de vida, também irão determinar o comportamento de consumo.
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Quando se analisam consumidores que convivem em uma mesma

sociedade, tem-se comportamentos de consumo bastante diferenciados.

Para isto, basta analisar, por exemplo, as diferenças de necessidades e

desejos de consumo entre um jovem solteiro e um adulto casado e com

uma família constituída.

• Fatores Psicológicos: O quarto grupo de fatores que afetam o

comportamento do consumidor sai um pouco da esfera do racional e passa

para aspectos subjetivos, como: motivação, percepção, crenças e atitudes.

Quando o objeto a ser comprado não faz parte das necessidades básicas de

um indivíduo, maior é a participação de fatores subjetivos que o levam à

compra do mesmo. Por exemplo, quais são os fatores que levam um

indivíduo a comprar uma Ferrari? Na realidade, a compra de uma Ferrari

não é uma necessidade básica, ela é realizada por motivos subjetivos,

como a percepção do indivíduo com relação ao carro, por trás desta

compra existe todo um arcabouço subjetivo de valores, desejos, símbolos e

fantasias que racionalmente talvez não fossem justificáveis.

Todos os dois modelos apresentados possuem basicamente a mesma estrutura

sobre os aspectos que influenciam o comportamento do consumidor; ou seja,

dimensões ambientais, dimensões pessoais e dimensões psicológicas.

Para a melhor compreensão da influência destes fatores sobre o

comportamento do consumidor é interessante entender como se dá o processo de

decisão deste consumidor, ou seja, como ele decide sobre a aquisição ou não de um

produto.
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2.3. O Processo de Decisão do Consumidor

o processo de decisão do consumidor passa por vários estágios, como:

identificação da necessidade, pesquisa, avaliação das alternativas, compra e

conseqüências.

No estágio de identificação da necessidade, o consumidor verifica um grau de

discrepância entre o seu estado atual e um estado desejado.

Identificada a necessidade, o consumidor entra em um processo de busca para

satisfazê-la, que é o processo de pesquisa. Neste processo, o consumidor procura

informações na sua memória e no ambiente. Ou seja, ocorre um processo de pesquisa

interno e externo.

Com as informações obtidas na fase de pesquisa, o consumidor entra no

próximo estágio que é o de avaliação das alternativas. Este processo varia em grau de

. complexidade, podendo ser simples ou complexo. O grau de complexidade da

valiação está relacionado com quão natural é o processo para o consumidor, ou seja,

os processos de avaliação que são habituais ao consumidor são bem mais simples que

situações de avaliação que não sejam comuns. Durante a fase de avaliação, o

consumidor define alguns critérios de avaliação como preço, marca, status e outros,

que servirão como base para determinação da escolha.

Após realizada a decisão, o consumidor entra no processo de compra e este é

influenciado por todo os fatores já mencionados no texto. Uma compra pode ser

classificada das seguintes formas:

• Compra Totalmente Planejada: neste tipo de compra o consumidor já

decidiu sobre o produto e a marca, antes mesmo de ir à loja.
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• Compra Parcialmente Planejada: neste tipo de compra existe uma

intenção de comprar um produto, mas o consumidor ainda não decidiu

qual a marca. Esta decisão será realizada no momento da compra.

• Compra Não Planejada: este tipo de compra é na realidade a compra por

impulso, ou seja, o consumidor decidiu pela compra de um produto na

loja, não existindo nenhum tipo de planejamento anterior.

No último estágio, tem-se as conseqüências da compra ou pós-compra. Nesta

etapa é que o consumidor verifica o grau de satisfação gerado com a transação, que

pode variar de insatisfação total a satisfação total. O julgamento deste grau de

satisfação ocorre em função da confirmação das expectativas, que pode ser:

• Confirmação Positiva: ou seja, a performance do produto foi melhor que

a esperada.

• Simples Confirmação: a performance do produto foi igual à esperada.

• Confirmação Negativa: a performance do produto foi abaixo da

esperada.

o entendimento do comportamento do consumidor, mais especificamente dos

fatores que afetam este comportamento e do processo decisório de compra, nos ajuda

a entender como o CE pode estar sendo usado pelas empresas para influenciar ou

contribuir neste comportamento e/ou processo.

2.4. Contribuições do Capítulo para o Trabalho

O estudo do comportamento do consumidor contribui para o trabalho,

permitindo um entendimento do consumidor sobre os seguintes aspectos:
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• Fatores que Afetam o Comportamento do Consumidor: o estudo do

comportamento do consumidor permite o seu entendimento na ótica dos

fatores que o influenciam. Viabiliza, desta forma, um melhor entendimento

da relação empresa-consumidor, que é o objeto do trabalho. Ajuda também

no entendimento de como o CE é influenciado por estes fatores e como °
CE pode estar sendo usado pelas empresas para influenciar ou contribuir

sobre estes.

• O Comportamento do Consumidor e o Processo Decisório: o estudo do

comportamento do consumidor, no que se refere ao seu processo decisório,

contribui para o trabalho, para um melhor entendimento do porquê os

consumidores se comportam de determinada forma durante um processo de

compra. Permite também uma melhor avaliação de como os processos do

CE afetam o processo decisório e a forma como as empresas ° estão

utilizando.

3. VAREJO

3.1. Conceitos

o terceiro componente do referencial teórico, trata-se do varejo, pOIS o

entendimento do que é o varejo, e mais ainda, o varejo no Brasil, é importante para

uma boa compreensão do trabalho. Esta importância é justificada pela pergunta

básica da pesquisa que se refere ao estudo dos processos de atendimento ao cliente no

varejo, daí a necessidade da compreensão e entendimento das características deste

setor, que estarão refletidas nos processos em estudo.

o entendimento do varejo passa inicialmente pela definição da sua essência, e

diversas são as definições, desde definições simples até as definições mais

acadêmicas.
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Para FERREIRA (1988 : 664), varejo é definido como "venda por miúdo ou a

retalho. "

PARENTE (2000 : 22) define varejo como "todas as atividades que englobam

o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal

do consumidor final. "

KOTLER (1998 : 493) define varejo como "todas as atividades envolvidas

diretamente na venda de bens e serviços diretamente aos consumidores finais para

uso pessoal. "

COX (1996 3) diz que varejo é "a venda de produtos e serviços para o

consumidor final."

MASON, MAYER e WILKINSON (1993 : 7) dizem que "qualquer um que

venda um produto ou serviço para o uso pessoal ou doméstico está realizando uma

transação no varejo."

De acordo com BERMAN e EV ANS (1998 : 3) o varejo "consiste nas

atividades envolvidas na venda de produtos e serviços, para os consumidores, de uso

particular, familiar ou doméstico."

o que se pode notar é que embora existam diversas definições, elas

convergem, basicamente, para o mesmo objeto, ou seja, venda para o consumidor

final de produtos ou serviços em pequenas quantidades, e este é o foco do nosso

trabalho, sendo que no ambiente virtual e especificamente no setor de livrarias.

De acordo com PARENTE (2000), o varejo, nos seus últimos 40 anos, vem

sofrendo um ritmo acelerado de mudanças, pois diversos modelos e formatos de lojas

foram modificados e novos formatos surgiram com o objetivo de serem mais

eficientes e mais adequados às necessidades do mercado e do consumidor.
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Na visão de BERMAN e EVANS (1998), o varejo hoje vive uma dicotomia

bem interessante. De um lado, tem-se as grandes redes de varejo com grandes pontos

de presença; do outro lado, a sociedade tem cada vez menos tempo para gastar com

compras. E um consumidor com expectativas cada vez maiores no que se refere a

níveis de serviço, com uso intensivo de sistemas automatizados. Neste mesmo

ambiente, de maior demanda de tempo e uso de sistemas automatizados que atendam

de forma mais eficiente os consumidores, encontra-se a Internet e o CE, que podem

ser uma grande oportunidade para o varejo.

3.2. Classificação do Varejo

o varejo pode ser classificado em diversas visões, como a de PARENTE

(2000), que o classifica em três grandes focos:

• Classificação de Acordo com a Propriedade: nesta classificação, as

instituições de varejo podem ser vistas como:

• Independentes: um varejista independente tem apenas uma loja,

são empresas basicamente familiares.

• Redes: operam com mais de uma loja, sob a mesma direção, ex.:

C&AeForum.

• Franquia: consiste em um sistema contínuo e integrado de

relacionamento entre franqueador e franqueado, que permite ao

franqueado conduzir um certo negócio de acordo com os padrões

definidos pelo franqueador.

• Departamentos Alugados: são departamentos, dentro de uma loja

de varejo, operados por uma outra empresa.
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• Sistema de Marketing Vertical: é um sistema no qual todos os

membros do canal (varejistas, atacadistas e produtos) trabalham em

conjunto com o objetivo de eliminar desperdícios.

• Instituições com Lojas: nesta classificação, o varejista é visto de acordo

com o produto que comercializa:

• Varejo Alimentício: pelo próprio nome, é todo e qualquer varejo

que vende alimentos como: bares, merceanas, padarias,

minimercados, lojas de conveniência, supermercados e

hipermercados.

• Varejo não Alimentício: é o varejo que vende produtos que não

são classificados como alimentos e/ou bebidas. Entre estes,

destacam-se:

• Lojas especializadas: concentram suas vendas em uma

linha de produtos como: brinquedos, calçados, móveis,

livros, confecções e outros. Geralmente apresentam um

sortimento profundo de um determinado produto. Ex.:

Madeirense e Livraria Cultura.

• Lojas de Departamento: são grandes lojas que apresentam

uma grande diversidade de produtos, oferecendo uma gama

de serviços aos consumidores. Ex.: Mappin e Mesbla.

• Minilojas de Departamento ou Magazine: são variações

das lojas de departamento, pois são modelos mais

compactados e podem ser bastante similares a lojas

especializadas. Ex.: Casas Bahia e Ponto Frio.
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• Varejo de Serviço: consiste no varejo de prestação de

serviços como: salões de beleza, clínica médica, academias

de ginástica e outros. Existem formatos de varejo que

vendem produtos e servtços integrados, como os

restaurantes.

• Instituições sem Loja: é o varejo onde não existe a loja física em S1 e

pode ser realizado de diversas formas como:

• Marketing Direto: é um sistema de marketing interativo entre o

vendedor e o consumidor, que se utiliza de vários veículos de

comunicação (rádio, jornal, revista e outros), para produzir um

contato com o cliente e/ou conseguir um pedido de compra.

• Venda Direta: é um sistema de venda ao consumidor que envolve

explicações e demonstrações de produtos e serviços, como por

exemplo, Avon e Natura.

• Máquinas de Vendas: é a venda de produtos através de máquinas,

onde o consumidor compra o produto com dinheiro ou fíchas.

• Varejo Virtual: o ambiente do varejo virtual é a Internet e o

equivalente da loja tradicional é o site. A loja virtual está localizada

no espaço cibernético.

Para MASON, MA VER e WILKTNSON (1993), o varejo sem loja existe nas

seguintes formas, mostradas na figura 5.
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Figura 5 - Tipos de Varejo sem Lojas

Fonte: Adaptado de MASON. MAYER e WILK1NSON (1993)

• Catálogo: no modelo tradicional tem-se um catálogo impresso e o

consumidor faz o seu pedido VIa correio. Hoje existem os catálogos

eletrônicos, que podem ser acessados via televisão, telefones e

computadores.

• Telefone: é uma variação do modelo tradicional de catálogo, onde o

consumidor realiza seu pedido por telefone.

• Porta-em-Porta: consiste no modelo tradicional do vendedor de porta em

porta, mostrando o produto e realizando os pedidos.

• Máquinas de Venda: neste modelo, a venda é feita por máquinas

automáticas que o consumidor opera como máquinas de refrigerantes,

cigarros, chocolates e outras.

• Shopping Eletrônico: no seu modelo mais tradicional era realizado

através de terminais de videotexto
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Uma outra visão do varejo sem loja é a de BERMAN e EV ANS (1998), onde

este é dividido em dois grupos:

• O Varejo sem Loja em si: este grupo é composto pelo marketing direto,

vendas diretas e máquinas de venda.

• O Varejo Não Tradicional: que é constituído pelas vendas através de

vídeos, catálogos, quiosques e vendas através da Internet.

Embora diversas sejam as classificações apresentadas, estas podem ser

divididas em dois grandes grupos: varejo com loja e varejo sem loja. No trabalho em

estudo, o foco será o varejo sem loja, com vendas eletrônicas através do ambiente

hoje existente que é a Internet.

o varejo virtual, hoje presente na Internet, pode ser visto como uma grande

evolução do varejo sem loja (telefone, porta-em-porta, catálogo e outros). A grande

revolução das lojas virtuais no espaço virtual da Internet é a quebra dos limites de

espaço, tempo e os baixos custos de transação, que por sua vez devem afetar os

processos de atendimento ao cliente, que é o objeto de estudo deste trabalho.

o varejo virtual na Internet diferencia-se dos demais varejos sem lojas antes

existentes em alguns aspectos, como:

• Limite Geográfico: o varejo sem loja nas suas modalidades como porta-

em-porta, catálogo, máquinas de venda, possuem limites geográficos de

atendimento em virtude dos custos necessários para montar toda a sua

rede de funcionamento, analisando-se simplesmente a estrutura para

chegar até ao consumidor.

• Limite de Tempo: as lojas virtuais superam as demais modalidades de

varejo sem loja, pois podem funcionar 7 x 24 ( sete dias, 24 horas por dia)
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sem custos adicionais, pois a sua concepção já é a de estar disponível para

o consumidor na hora que ele necessitar.. por mais simples que seja o

projeto. O que não ocorre nas modalidades anteriores, que exigem uma

estruturação específica para permitir este tipo de funcionamento.

• Custo da Informação: o custo do consumidor de obter informação sobre

um determinado produto no varejo sem loja, nas formas anteriores, é

maior que o custo no varejo virtual, via Internet, onde este custo

praticamente não existe.

• Amplitude e Profundidade das Informações: o ambiente da Internet é

característico por ser rico em informações. Neste ambiente, as empresas

podem disponibilizar as informações de seus produtos para um público

amplo e com maior riqueza de conteúdo.

3.3. O Futuro do Varejo

BERRY (1999 : 58), quando analisa o futuro do varejo, diz que "os tempos da

ccncorrência simples, baseada no preço, estão ficando para trás. Daqui para frente, os

varejistas deverão se adequar ao modelo de criação de valor para os seus clientes, o

que implica em maximizar benefícios valiosos, minimizando os custos e adotando

algum diferencial em relação aos concorrentes, diferencial esse que esteja em

mutação, para não ser imitado."

Os grupos de benefícios, segundo BERR Y (1999), podem ser divididos em

quatro:

• Variedade de Mercadorias de Primeira Linha: os varejistas que

decidirem investir para obter a liderança do setor, devem investir na

multiplicidade, quantidade e qualidade de seus produtos, com base numa
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combinação de experiência sensorial, tecnologia interativa e serviços

especiais.

• Preços Justos: o preço de contribuir na conquista da confiança do cliente,

ou seja, o preço dos produtos deve refletir o seu valor real.

• Respeito pelo Cliente e pelo seu Tempo: o melhor estoque e o preço

justo, de nada adiantará ao cliente se o tempo que ele dispõe não for

respeitado. A localização e acesso à loja e mercadorias é algo

fundamental.

• Diversão: mesmo quando suas necessidades imediatas são atendidas, os

clientes exigem algo mais. Os consumidores estão se acostumando a

receber também um pouco de diversão em troca do dinheiro e do tempo

gasto em suas compras. Na medida em que lazer e varejo se interligam, os

varejistas sem atrativos terminarão no esquecimento.

Para GONÇALVES (1995), o mercado de varejo está passando por uma

transformação através do surgimento de novos formatos como:

• Lojas Superespecializadas

• Compras via modem

• Network marketing

• TV interativa

A criação de novos formatos tem sido realizada numa velocidade cada vez

maior, com o objetivo de ocupar novos nichos de mercado ou nichos mal atendidos

pelo varejo, no seu formato tradicional.
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Para GONÇALVES (1995 : 55), "o caminho para o futuro será trilhado por

aqueles que considerarem a imprevisibilidade dos desejos e necessidades de cada

consumidor não como um problema, mas como uma oportunidade de diferenciação,

de agregar valor a serviços e de tomar fiéis os seus clientes". Ainda nesta visão, o ato

de ir às compras será uma atividade de lazer. A interação com o produto e o vendedor

deverá ser um momento de prazer, onde o consumidor terá a oportunidade de obter

um serviço de acordo com os seus desejos e necessidades.

CHRISTENSEN e TEDLOW (2000 : 42) dizem que, a missão do varejo

sempre foi "[...] ter o produto certo, no local certo, no preço certo, na hora certa".

Para eles, as tecnologias de distribuição têm permitido às empresas realizarem

inovações, criando novos modelos de negócio.

No objetivo de conquistar a preferência dos consumidores, SEIDERS,

BERRY e GRESHAM (2000), dizem que os varejistas precisam cada vez mais

facilitar o processo de compra no que se refere a:

• Acesso: os varejistas precisam estar cada vez mais acessíveis e

disponíveis.

• Procura: os processos de busca e seleção de produtos precisam ser cada

vez mais eficientes.

• Posse: o processo de transferência de posse cada vez mais fácil e ágil.

• Transações: as transações precisam ser cada vez mais fáceis de serem

realizadas.

Desta forma, o varejo na Internet apresenta hoje grandes oportunidades para

concepção de novos modelos, pois este ambiente permite mudanças significativas na
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forma como o varejo pode atingir os seus objetivos que é a venda de produtos e

serviços para o consumidor final.

3.4. O Varejo no Brasil

o varejo brasileiro, nos últimos anos, tem sofrido grandes modificações com o

objetivo de se adaptar às novas necessidades do mercado. De acordo com PARENTE

(2000), que identificou diversos fatos geradores destas mudanças, pode-se destacar os

seguintes:

• Aumento da Globalização: com a globalização, grandes grupos

empresariais estrangeiros chegaram ao Brasil, através de atividades

próprias ou associações com terceiros.

• Polarização (massificação x especialização): a existência de uma

tendência de polarização entre pequenos varejistas especialistas e grandes

varejistas massificados.

• Aumento da Concorrência de Formatos Substitutos: a concorrência no

varejo não é exercida apenas por varejos do mesmo formato, mas também

por diversos tipos de varejistas.

• Tecnologia da Informação (TI): a tecnologia tem gerado melhores

métodos de gestão, redução de custos e um melhor nível de atendimento

aos consumidores.

• Novos Formatos e Composição Varejistas: o surgimento de novos

formatos, modelos e inovações tem reduzido o ciclo de vida das

instituições tradicionais, que precisam ceder espaço para os novos

modelos.
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• Expansão do Varejo sem Loja: o volume de vendas do varejo sem loja,

nas suas diversas modalidades, tende a aumentar. Dentre elas, destaca-se o

varejo virtual.

• Varejo Virtual: nos últimos anos, tem-se registrado um aumento do

varejo eletrônico. Através da Internet, o consumidor vem aumentando as

suas alternativas de compras e com isso, tendo um maior controle sobre o

seu processo decisório.

• Aumento do Varejo de Serviço: os consumidores passaram, nas últimas

décadas, a consumir mais serviço.

• . Maior Foco no Cliente e no Marketing de Relacionamento: o uso da

TI, como por exemplo, os bancos de dados, tem possibilitado aos varejistas

o desenvolvimento de relacionamentos mais individualizados e duradouros

com os seus consumidores. E com a Internet viabilizando um ambiente

mais interativo, amplia-se o conceito de relacionamento, para criar

comunidades.

• Mudança no Comportamento do Consumidor: a busca pela

conveniência e a falta de tempo, são características marcantes que vêm

influenciando o comportamento e os hábitos de compra.

• Aumento do Sistema de Auto-Serviço: vários varejistas tradicionais, que

operavam com vendedores, passaram a usar o estilo de auto-serviço para

atender seus clientes.

• Mudanças nas Características do Mercado Brasileiro: o aumento do

poder de compras das cidades do interior, o crescimento da importância

econômica das regiões Norte e Centro-Oeste, o envelhecimento da

população, o crescimento de domicílios menores, a melhora da educação, o
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aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e outros

fatores, têm mudado bastante as características do mercado brasileiro.

o varejo hoje, no cenário nacional, tem uma grande participação na economia.

Esta participação é facilmente evidenciada através da análise de alguns dados

macroeconômicos e dados de alguns ramos do setor.

o PIB do Brasil, em 2000, foi de cerca de 1,045 trilhões de rears e a

participação do varejo foi de cerca de 17,5% do PIB, de acordo com o Banco Central

e a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, ou seja, aproximadamente 180

bilhões de reais.

Ainda falando em números, de acordo a revista EXAME (2000), entre as 500

maiores empresas do Brasil estão 51 empresas no setor de comércio varejista com um

faturamento de 28,5 bilhões de dólares e é o segundo maior setor em vendas.

o censo ACNielsen (2000) mostra que nos últimos dez anos, 1990-2000, o

número de lojas no varejo cresceu 31,4%, ou seja, de 560.528 lojas em 90, para

f) 626 em 2000, conforme mostra o gráfico 9.
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Gráfico 9 - Censo ACNielsen Número de Lojas
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Fonte: ACNielsen (2000)

Analisando-se a composição destas lojas em valores relativos, tem-se os bares

com maior participação em número de lojas, com algo em torno de 50010 (ver gráfico

10), embora isto não signifique maior participação no que se refere a faturamento,

onde o setor que se destaca é o setor de auto-serviço (lojas alimentares que tenham

check-out, supermercados e lojas de conveniência) com um faturamento de 60,1

bilhões de reais em 1999, de acordo com ACNilsen (2000), o que representa algo em

tomo de 37,8% do comércio varejista brasileiro, de acordo com os dados do IBGE

(2000). Uma subdivisão quase que dominante dentro do auto-serviço é o ramo de

supermercados, que em 99 foi responsável por 92% do faturamento, de acordo com

ACNielsen (2000).
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Gráfico 10 - Número de Lojas no Varejo (Percentuais por Setor)
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Fonte: ACNielsen (2000)

o varejo brasileiro, no ambiente tradicional, embora tenha uma significativa

participação na economia, é um setor preponderantemente alimentício. Na visão de

PARENTE (2000), esta participação significativa pode ser justificada pelo grande

peso que os alimentos ocupam na cesta básica dos consumidores de baixa renda, que

compõem a grande maioria da população brasileira.

Entretanto, ao se analisar o varejo na sua forma virtual, o que se pode observar

é que entre os produtos mais vendidos neste ambiente não estão os alimentos e sim

produtos como CDs, jogos, eletrônicos e livros.
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De acordo com uma pesquisa realizada pela AMERlCAN EXPRESS (2000),

o Brasil tem um comportamento de compra muito similar ao comportamento dos

consumidores internacionais deste ambiente. Nesta pesquisa, 47% dos consumidores

virtuais brasileiros já compraram livros. Estes números, nos Estados Unidos e Suécia,

são de 41% e 46%. Desta forma, o que se pode verificar, é que o varejo de livros no

ambiente virtual é significativo.

3.5. Varejo e Automação no Brasil

Os investimentos em automação no varejo brasileiro podem ser avaliados a

partir de dados da EAN BRASIL (2000), Associação Brasileira de Automação, que

recebeu do Governo Federal a incumbência de administrar, no âmbito do território

brasileiro, o Código Nacional de Produtos.

Para um melhor entendimento da automação no Brasil é importante entender

----c~fnoAem sido a sua evolução. De acordo com os dados fornecidos pela EAN
I , ._

BRASIL (2000), o nível de automação no Brasil teve um crescimento considerável a

partir de 1995, entretanto, com concentração em alguns ramos. Conforme mostram os

gráficos 11 a 13.

61



Gráfico 11 - Evolução dos Associados
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Fonte: EAN BRASIL (2000)

o gráfico 11 mostra a evolução do quadro associativo da EAN BRASIL desde

1989. Neste ano, o número de associados era de 615. Nos últimos 10 anos (1990-

2000) o crescimento do número de associados foi de cerca de 6.400% ou de 615

associados para 39.500 e o pico de crescimento, em termos percentuais, ocorreu entre

os anos de 1993-1995. Este período de crescimento foi o período de entrada das

grandes organizações internacionais de varejo no Brasil.

o crescimento do número de afiliados à EAN é um reflexo de um crescimento

do nível de automação no Brasil, como mostra o gráfico 12.
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Gráfico 12 - Número de Lojas com Leitoras Óticas
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Fonte: EAN BRASIL (2000)

o gráfico 12 mostra a evolução do número de lojas automatizas, com leitoras

óticas, no período de 1989 até a projeção para 2000. O que se pode verificar no

gráfico é que o número de lojas automatizadas é menor que o número de associados,

mostrando que existe um descompasso de velocidade entre a intenção de automatizar

e a realização em si. Mas, embora o número de lojas com leitoras seja menor, o

crescimento nos últimos dez anos, 1990-2000, foi de cerca de 160.733%, ou seja, o

Brasil saiu de 12 lojas, em 1990, para 19.300 lojas, em 2000. Mesmo com todo este

crescimento, o número de estabelecimentos automatizados ainda é muito pequeno,

pois, de acordo com dados do censo ACNilsen (2000), o número de estabelecimentos

varejistas é de 736.626, onde o número de lojas automatizadas representaria apenas

2,6% dos estabelecimentos, o que mostra como o varejo brasileiro ainda é pouco
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automatizado e com uma grande concentração regional. De acordo com a EAN

BRASIL (2000), 75% das lojas automatizadas estão na região Sudeste.

Quando a análise do nível de automação é realizada por ramo (ver gráfico 13),

o que se verifica novamente é um certo grau de concentração, agora no setor de

supermercado, com 38% das lojas que fazem uso de leitoras óticas. Esta concentração

reflete perfeitamente a preponderância do varejo alimentício no Brasil. No mesmo

gráfico, as livrarias representam um percentual pequeno, ou seja, 2%, o que é um

reflexo do tamanho do mercado, entretanto, é um dos setores que tem se destacado na

venda de produtos através do CE.

Gráfico 13 - Automação por Ramo de Atividade
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Fonte: EAN BRASIL (2000)

A concentração do varejo brasileiro no ramo alimentício reflete-se no seu

nível de automação. Entretanto, os ramos que não são tão representativos do varejo

brasileiro tradicional é que têm se destacado na venda de produtos ao consumidor,

através do CE, aspecto que será mostrado no tópico a seguir.
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3.6. CE no Varejo

Os valores sobre o CE nas transações empresa-consumidor, embora possam

diferir, de acordo com a fonte de consulta (tabela 1), mostram em todas as fontes,

taxas de crescimento consideráveis, que é, no pior dos casos, algo em tomo de 700%

num período de 5 anos (2000-2004).

Tabela 1 - Estimativas de CE Empresa-Consumidor no Mundo - Bilhões de Dólares

Instituição 2000 2001 2002 2003 2004
eMarketer 60 101 167 250 428
Forrest Research 53 96 169 284 452
Gartner Group - - - 380 -
Goldman Sachs 238 494 870 1.392 2.134
IDC 59 - - 213 -
Merril Lynch 218 398 734 1.317 -
Ovum 29 49 81 133 219

Fonte: Relatório eMARKETER (2001)

Ao se analisar a distribuição destes valores no mundo, de acordo com

FORREST RESEARCH (2000), na tabela 2, o que se tem para os próximos 4 anos

ainda é uma participação preponderante da América do Norte, com algo em tomo de

45%. A participação da América Latina ainda é muito pequena, com algo em tomo de

1,3%, tendo como seu principal participante o Brasil.

Tabela 2 - Estimativas de CE Empresa-Consumidor em 2004 - Bilhões de Dólares

Região Valor Percentual
América do Norte 204,1 44,9%
Ásia 117,0 25,8%
Oeste Europeu 122,6 27,0%
América Latina 5,8 1,3%
África 3,7 0,8%
Leste Europeu 1,1 0.3%

Fonte: FORREST RESEACII (2000)
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As compras on-line efetivamente têm crescido, pOIS, de acordo com o

relatório da ERNEST & YOUNG (2001), o varejo on-line cresceu em diversas partes

do mundo. Este crescimento não se deu apenas em quantidade de compradores, mas

também nos valores das compras, o que reflete uma maior adoção do meio.

Analisando-se melhor o comportamento de compras do varejo on-line, tanto

no cenário nacional como internacional, tem-se ainda um perfil de consumidor muito

seleto, principalmente quando se fala de Brasil (ver tabela 3), com alto poder

aquisitivo e alto grau de escolaridade, pois o percentual de consumidores com mais

de 4 anos de graduação, 67%, não é reflexo de um alto índice educacional, mas sim,

de um mercado seleto, financeiramente e culturalmente.

Tabela 3 - Características dos Consumidores On-line

País Renda Familiar Anual Com mais de 4 anos
em Dólares de Graduação %

'Ystados Unidos 52.300 35%
[Austrália 43.700 40%
Brasil 40.000 67%
Canadá 43.600 39%
França 42.700 54%
Alemanha 46.800 27%
África do Sul 41.300 61%
Sem EUA 45.000 47%

Fonte: ERNEST & YOUNG (2001)

Detalhando-se o comportamento de compras destes consumidores nos últimos

12 meses (tabela 4), o que se pode notar é que ainda não existe uma predominância

de compradores com alta freqüência, mas por outro lado existe uma grande massa de

compradores intermediários (freqüência de 3-9). O que leva o autor a concluir que o

mercado encontra-se em um estágio de amadurecimento e crescimento. Outro aspecto

que vale destacar é que o comportamento de compras do varejo on-line brasileiro está

muito próximo da média internacional, quando não se considera os Estados Unidos,
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pois este, hoje, e o maior mercado de CE do mundo, estando em um estágio

diferenciado.

Tabela 4 - Comportamento de Compra

Compras nos últimos 12 Meses

País 1-2 3-4 5-9 10 - Gastos em Dólares
EUA 13% 21% 23% 38% 896,00
Austrália 21% 27% 25% 24% 800,00
Brasil 17% 29% 27% 22% 493,00
Canadá 21% 30% 23% 21% 590,00
França 17% 20% 28% 29% 709,00
Alemanha 10% 23% 30(10 35% 656,00
África do Sul 27% 27% 21% 23% 486,00
Sem EUA 18% 26% 26% 26% 653,00

Fonte: ERNEST & YOUNG (2001)

As compras realizadas na rede pelo consumidor (apresentadas no gráfico 14),

ainda são concentradas em determinadas categorias de produtos. Para FIGUEIREDO

0(12000), os produtos mais vendidos hoje na Internet (livros, CDs, brinquedos,

<ingressos), podem ser considerados como quase commodity, pois um livro não é

diferente de uma loja para outra. Dentro desta visão, o diferencial fica no valor

agregado através de serviços.
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Gráfico 14 - Produtos Comprados - Mercado Americano (%)
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Fonte: American Express - R""is14 Exame Negócios (dezembro de 2000)

Quando a análise de produtos é transportada para o Brasil (gráfico 15), o que

se observa é um comportamento de compra muito similar aos padrões internacionais,

onde os livros destacam-se como primeiro lugar no mercado norte-americano e

segundo no Brasil, sendo que, no caso brasileiro, tem-se no primeiro lugar um grupo

de produtos (CDs e jogos).

Os alimentícios, tanto no mercado brasileiro como no norte-americano,

encontram-se na penúltima posição, diferentemente de seu posicionamento no

mercado tradicional, principalmente no que se refere ao Brasil. Este comportamento

de predominância das categorias de livros e CDs também foi encontrada em outras
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pesquisas, como ERNEST & YOUNG (2001), realizada em 12 países, onde a

categoria livros aparece em primeiro lugar em 9 dos 11 países pesquisados.

Gráfico 15 - Produtos Comprados na Internet - Mercado Brasileiro
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Fonte: American Express - Revista Exame Negócios (dezembro de 2000)

o CE no varejo ainda encontra-se em fase de crescimento e adoção, portanto,

o perfil do consumidor e seu comportamento de compra é bastante influenciado pela

situação atual. Fato este que se reflete em um consumidor de alto poder aquisitivo e

escolaridade. Esta situação também se reflete nas categorias dos produtos comprados

(livros, CDs e jogos), ou seja, em produtos com maior facilidade de adequação ao CE

e consumido pelo mercado hoje existente neste ambiente.
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3.7. Contribuições do Capítulo para o Trabalho

o estudo do varejo contribui para o entendimento de alguns aspectos

importantes sobre o varejo e sobre o varejo no Brasil. Os principais aspectos são os

seguintes:

• Definição de Varejo: o estudo do varejo permitiu um entendimento do

que, efetivamente, é varejo, ou seja, a venda de produtos e/ou serviços para

o consumidor final. Definição que norteará o trabalho.

• Classificação do Varejo: o estudo da classificação do varejo permitiu

focalizar e entender o varejo em estudo. No trabalho, o foco será o varejo

sem loja, com vendas eletrônicas, através do ambiente hoje existente que é

a Internet. Tratando-se também de um varejo de não alimentícios, com loja

especializada.

na: ~.• Futuro do Varejo: o estudo do futuro do varejo permitiu

entendimento de quais são as tendências do mesmo.

um

• Varejo no Brasil: contribui no entendimento da evolução do varejo no

país e nos fatores que têm afetado o setor. Este estudo também permitiu o

entendimento do varejo no contexto brasileiro, mostrando que é um setor

com significativa participação na economia e é preponderantemente

alimentício, o que se justifica pelo grande peso que os alimentos ocupam

na cesta básica dos consumidores de baixa renda, que compõem a grande

maioria da população brasileira. O que, por outro lado, mostra que o varejo

de livros, que é o objeto de estudo deste trabalho, hoje, no Brasil, ainda é

voltado para um segmento específico da sociedade.

• Automação do Varejo: o estudo do uso da automação no varejo permitiu

visualizar que o uso da TI no varejo no ambiente tradicional encontra-se
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mais difundido no setor de maior representatividade que é o alimentício,

entretanto, não significa que outros setores do varejo não possam

desenvolver-se no ambiente eletrônico, como é o caso do varejo de livros.

• CE no Varejo: o estudo do CE no varejo permitiu uma visualização do

CE no cenário internacional e nacional, mostrando o crescimento do setor e

o destaque atual de alguns produtos, como livros e CDs, embora não

tenham grande participação no varejo tradicional. Mostra o potencial do

CE e do setor em estudo, e que o Brasil encontra-se engajado neste

movimento, com as devidas peculiaridades do país.

4. LIVRARIAS

4.1. Mercado de Livrarias no Brasil

o mercado de livros no Brasil pode ser dimensionado a partir de informações
do mercado editorial brasileiro. De acordo com dados estatísticos da Câmara
Brasileira de Livros (CBq, a produção de livros no Brasil, conforme a tabela 5; é a
seguinte:

Tabela 5 - Produção de Livros no Brasil

Subsetor Faturamento (R$) Exemplares

Editorai 1998 1999 var % 1998 1999 var %

Didáticos * 869.291.973 681.821.717 -22% 144.490.241 98.200.683 -32%

Obras Gerais 444.779.017 376.366.835 -15% 71.317.369 62.737.932 -12%

Religiosos 162.679.466 147.098.200 -10% 59.123.165 45.176.985 -24%
Científicos,
Técnicos e 436.452.191 367.826.959 -16% 21.403.866 19.403.417 -9%
Profissionais
Sub-total 1.913.202.647 1.573.113.711 -18% 296.334.641 225.519.017 -24%
FNDEfPNDLD/ 378.470.150 244715628 -35% 114.000.000 64.160.529 -44%PNBE**
TOTAL GERAL 2.291.672.797 1.817.829.339 -21% 410.334.641 289.679.546 -29%

o• Didáticos: Inclui Pré-escolar.I e 20 graus e paradidaticos (mercado)
•• Livros adquiridos por programas governamentais federais
Fonte: CÂMARA BRASILEIRA DE LIVROS
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Analisando os dados da tabela 5, o que se pode verificar é que o consumo de

livros no Brasil é baixo. Em 1998, foi de 2,56 livros per capita e em 1999, caiu para

1,8, o que em 1998 representou 0,3% do PIB brasileiro e em 1999, 0,2%. Além disso,

é um setor que passa por um momento dificil, com uma queda de 29% entre os anos

de 1998 e 1999.

o maior consumidor deste mercado é o Governo Federal, que foi responsável

pelo consumo de 27,8% dos exemplares vendidos em 1998 e 22,1% em 1999. Em

termos de faturamento, o Governo Federal foi responsável por 16,51% do

faturamento em 1998 e por 13% em 1999.

Os números sobre o mercado editorial mostram que este é um mercado

pequeno, pois ao se retirar as compras do governo e os livros didáticos, de 10 e 20

graus, tem-se um mercado de 151,8 milhões de exemplares, ou seja, 0,9 livros per

capita. Isto significa que o mercado consumidor de livros no Brasil é bastante restrito

e seleto, se comparado ao varejo como um todo. Entretanto, ao ser comparado com

1 r s mercados, o Brasil, hoje, é considerado o oitavo do mundo, pois seu mercado

e 2 bilhões de dólares é do mesmo tamanho do mercado constituído por todos os

países de língua espanhola, de acordo com MOURA (2001).

A distribuição dos canais de vendas, de acordo com dados da CBL (2000),

conforme a tabela 6, é a seguinte:
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Tabela 6 - Canais de Comercialização 1998/1999 - Número de Exemplares

Canais de Comercialização 1998 % 1999 % % Variação
Canais Tradicionais

148.962.941 36% 111.958.261 38,6% -25%(Livrarias e Papelarias)
Livros Específicos 1.813.774 0% 2.512.412 0,9% 39%loara Bancas de Jornal
Vendas Conjuntas com Jornais - - 149.305 0,1% -(promocionais)
Marketing Direto 8.631.734 2% 6.270.362 2,2% -27%

Supermercados 9.249.216 2% 13.231.064 4,6% 43%

Porta a Porta 4.352.414 1% 5.902.383 2,0% 36%

Governo 36.373.527 9% 11.425.011 3,9% -69%

Bibliotecas 1.120.469 0% l.709.395 0,6% 53%

Feira do Livro 5.562.799 1% 10.721.935 3,7% 93%

Escolas, Colégios 8.760.243 2% 9.099.687 3,1% 4%

Vendas de Saldo de Estoque - - 657.047 0,2% -
FNDEIPNLDIPNPB2 114.000.000 28% 64.160.529 22,1% -44%

Outros 71.507.524 17% 51.882.155 17,9% -27%

Fonte: CÂMARA BRASILEIRA DE LIVROS

o maior canal de comercialização de livros ainda é o tradicional, ou seja,

livrarias e papelarias, e, de acordo com a Associação Nacional das Livrarias - ANL, o

número de pontos de vendas de livros no Brasil é de 5.000 e destes, 1.200 são

livrarias.

De acordo com dados da ANL, que possui um ranking de livrarias em função

do tamanho (m"), 12, das vinte maiores livrarias do Brasil encontram-se em São

Paulo e 7, das 10 maiores pertencem a uma mesma cadeia, o que mostra uma grande

concentração do setor.

Analisando-se o dados sobre o mercado de livros no Brasil, o que se pode ver,

é que pelo lado do consumo este é um mercado muito pequeno, o que por outro lado

significa que ainda existe um grande mercado potencial, à medida que o nível

educacional da população melhorar. No que se refere aos canais de distribuição, este

mercado é pequeno e concentrado, tanto no que se refere ao número de players, como
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em termos regionais, o que mostra grandes oportunidades através do CE, que é o

tópico a ser analisado a seguir.

4.2. O CE nas Livrarias

o livro hoje está entre os produtos mais comprados através do ambiente

eletrônico, como já mencionado neste trabalho.

Uma das maiores empresas, hoje, na Internet, e referencial quando se fala em

CE, é a Amazon.c~~'~l'que embora hoje venda outros produtos, tem na venda de

livros, sua principal atividade.

No Brasil, esta realidade não é muito diferente, pOIS o livro é um dos

principais produtos comprados através do ambiente eletrônico, embora o mercado de

s seja pequeno. Este fato reflete o momento em que vive a Internet brasileira,

com cerca de 5 a 9 milhões de usuários e participação predominante das classes

. sociais A e B, o que justifica a maior aquisição de livros em virtude de seu poder

aquisitivo e do seu nível de escolaridade.

Na análise do número de livrarias virtuais, os números são diferentes, pois ao

se realizar uma pesquisa por livrarias, em sites de busca, os resultados são os

seguintes:

Tabela 7 - Sites de Livrarias

Sites de Busca Resultado da Busca
Cade.com.br 146 Links
Yahoo.com.br 170 Links
Achci.com.br 131 Links

Fonte: Sites de Busca (em 04/0112001)
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Analisando os dados da tabela 7, com o número de livrarias existentes no

Brasil, de acordo com a ANL, o que se tem é algo em tomo de 14% da livrarias com

sites na Internet. Isto, se todas as livrarias virtuais existissem no ambiente tradicional,

o que não é verdade; como exemplo, o site Submarino, existe apenas no ambiente

virtual. Isto significa que poucas livrarias do ambiente tradicional estão fazendo uso

do ambiente virtual. Por outro lado, o que se pode encontrar são pequenas cadeias

locais, como a Livraria ao Livro Técnico no Ceará, concorrendo com as grandes lojas

como Saraiva, Siciliano, Cultura e Submarino. Este é um ambiente no qual deverá

aumentar a concorrência entre as livrarias, mas também aumentar o tamanho de seus

mercados, o que, na essência, significa um ambiente onde deverá prevalecer a

competência em atender as necessidades dos clientes.

4.3. Contribuições do Capítulo para o Trabalho

o estudo do mercado de livros no Brasil contribui no trabalho para o

imento das peculiaridades do setor e da relação entre as características do setor

com o desenvolvimento do CE. Ou seja, o entendimento do paradoxo de um país com

baixo consumo de livros e por outro lado, seguindo o mesmo comportamento de

consumo de produtos no CE dos países desenvolvidos, onde, no ambiente virtual, um

dos produtos mais consumidos são os livros de forma geral, pois, infelizmente, até a

data final deste estudo, não foram encontrados dados sobre o consumo de livros de

forma detalhada, discriminando que tipo de livro é mais consumido no ambiente do
CE.

Este entendimento da atual situação do CE no Brasil e no cenário

internacional é de suma importância na análise do caso em estudo para a boa

compreensão da relação empresa-consumidor.
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CAPÍTULO IH - METODOLOGIA

1. Apresentação

A metodologia a ser utilizada neste trabalho será a de estudo de caso único. A

decisão sobre o uso desta metodologia tem como base os critérios a serem

apresentados a seguir.

Segundo YIN (1994) existem condições básicas para a escolha da estratégia

da pesquisa. Estas condições são as seguintes:

• O tipo da questão de pesquisa

• O nível de controle que o investigador pOsSUI sobre os eventos

comportamentais

• O grau de ênfase em eventos contemporâneos

A relação entre estas condições e a estratégia de pesquisa podem ser melhor

visualizadas na tabela 8.

Tabela 8 - Condições Relevantes e Estratégias de Pesquisa

Forma de Questão Necessita Controle Ênfase em EventosEstratégia da Pesquisa sobre os Eventos Contemporâneos?Compartimentais?

Experimento Como, Por Que Sim Sim

Pesquisa de Campo Quem, O que, Não SimOnde e Quanto

Análise de Arquivos Quem. O que, Não SimlNãoOnde e Quanto

Histórico Como, Por Que Não Não

Estudo de Caso Como. Por Que Não Sim

Fonte: YIN (1994)
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Fazendo uma análise do trabalho a ser desenvolvido, no que se refere às

condições básicas para definição da estratégia, tem-se:

• Questão Básica do Trabalho:

• Como os processos de atendimento ao cliente estão sendo realizados

no ambiente de CE?

• O Nível de Controle sobre os Eventos Comporta mentais:

• Não é viável controlar as empresas, os clientes e outros envolvidos

neste trabalho.

• Ênfase em Eventos Contemporâneos:

• O trabalho tem foco no momento atual e nos aspectos que têm

influenciado este momento.

Para STAKE (1995), o estudo de um único caso justifica-se pelos seguintes

aspectos:

• Por ser um estudo das peculiaridades e das complexidades de um caso

isolado, com o objetivo de entender suas atividades diante de determinadas

circunstâncias.

• O primeiro critério para se estudar um caso é a maxirnização do

aprendizado. Por isso, o caso selecionado deve proporcionar um fácil e

amplo acesso às informações. O desejável é que não existam restrições.

Desta forma, muitos pesquisadores julgam que um bom estudo de caso é o

que nos permite ir ao cerne da questão.

77



Partindo da ótica de STAKE (1995) e de YIN (1994), o trabalho se adapta à

metodologia de estudo de caso em virtude dos seguintes aspectos:

• A questão central da pesquisa é "Como os processos de atendimento ao

cliente estão sendo realizados no ambiente de CE?", portanto, pode ser

explorada pelo estudo de caso.

• Não existe viabilidade em controlar os participantes do estudo, ou seja, a

empresa e seus clientes.

• O trabalho é fortemente influenciado por questões do momento atual.

• O caso selecionado, permite um amplo acesso às informações, não

restringindo nenhum tipo de informação, permitindo que a estrutura de

análise possa ser usada na sua totalidade.

• O caso possui considerável importância, por ser uma das maiores

empresas do setor no Brasil, tanto no mundo tradicional quanto no virtual,

além de já possuir uma considerável experiência com vendas através do

ambiente eletrônico.

Para o desenvolvimento do estudo de caso será utilizada uma estrutura de

análise e será elaborado um protocolo a ser aplicado quando da realização das

entrevistas para o levantamento do caso.

2. Estrutura de Análise

A estrutura de análise a ser utilizada tem como objetivo entender o inter-

relacionamento entre os seguintes componentes: os processos de atendimento ao

cliente no CE, varejo, consumidor, livrarias e Comércio Eletrônico. Esta inter-relação

pode ser visualizada na figura 6.
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Figura 6 - Estrutura de Análise

Nesta estrutura, os processos serão estudados tendo como visão a sua inter-

relação no que se refere à situação ou influência dos componentes, a seguir definidos:

• Varejo: serão analisadas as relações de influência existentes entre os

processos de atendimento ao cliente no ambiente do CE e as

características e classificação do varejo em estudo.

• Comércio Eletrônico: neste aspecto, os processo serão analisados a partir

da ótica dos diversos modelos de CE apresentados no trabalho e da

situação atual do CE.

• Consumidor: o consumidor será analisado no que se refere aos fatores

sociais, culturais, pessoais e psicológicos que afetam o seu comportamento

de consumo e o processo decisório. Será também analisado, como os

fatores de comportamento do consumidor afetam os processos do CE, e

como estes afetam o processo decisório do consumidor.

• Livrarias: será analisado como as características deste mercado e do

produto influenciam os processos de atendimento ao cliente, no ambiente
do CE.
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Na estrutura de análise, as setas têm como objetivo mostrar as relações de

influências entre varejo, consumidor, os modelos de CE e as características do varejo

de livrarias nos processos de atendimento ao cliente no CE, na sua modalidade

empresa-consumidor.

No estudo destas influências, serão analisadas as características, contribuições

e obstáculos gerados por cada um dos fatores na determinação, uso e concepção dos

processos de atendimento ao cliente. Os processos a serem analisados, como já

mencionado anteriormente, são os seguintes:

• Divulgação de Informação sobre Produtos e Serviços (DIPS)

• Seleção de Produtos e Serviços (SPS)

• Negociação sobre Preços e Condições (NPC)

• Obtenção de Informações sobre Necessidades, Preferências, Perfil, etc. (OINP)

• Recebimento de Pedido (RP)

• Processamento de Pedido (PP)

• Aceitação de Pagamento (AP)

• Distribuição de Produtos e Serviços (DPS)

• Suporte à Utilização de Produtos e Serviços (SPS)

3. Protocolo

Este protocolo tem como objetivo determinar os passos a serem seguidos

durante a elaboração do estudo de caso, assim como também definir as informações a

serem obtidas. O protocolo está dividido em duas partes: procedimentos iniciais e

questões a serem abordadas no caso.
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3.1. Procedimentos Iniciais

Os procedimentos iniciais para a realização do estudo de caso foram os

seguintes:

• Elaboração das questões a serem abordadas durante o caso: na

elaboração das questões, foi contemplada a questão básica da pesquisa,

tendo como referencial os processos de atendimento aos clientes.

• Seleção das empresas: foram selecionadas empresas que atendessem aos

seguintes critérios: livrarias virtuais que vendessem apenas livros; tivessem

participação significativa no setor em estudo; possuíssem relativa

experiência no mercado; tivessem presença no mercado tradicional.

• Estabelecimento de um contato: foi estabelecido um contato com a

empresa através de telefonemas e e-mails.

• Apresentação' do Protocolo: após serem estabelecidos os pnmerros

contatos, foram agendadas reuniões e apresentadas as questões a serem

abordadas.

• Entrevistas: foram agendadas entrevistas semanais com o diretor de CE

da empresa.

3.2. Questões a serem Abordadas

Esta parte do protocolo visa definir as questões e o levantamento de

informações a serem discutidas durante o estudo de caso, estabelecendo assim um

roteiro básico. As questões são as seguintes:
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3.2.1. Contextualização

Esta parte do protocolo tem como objetivo o entendimento da visão da

empresa sobre o uso do comércio eletrônico, partindo desde a sua concepção e

representatividade dentro da empresa, chegando à visão de futuro do CE dentro dela.

Para tanto, foram abordados os seguintes aspectos:

• Contextualização do negócio - Histórico - Evolução

• A Visão da organização sobre o CE

3.2.2. Divulgação

Esta parte do protocolo tem como objetivo entender os processos de

divulgação de produtos e serviços, tendo, portanto, total aderência aos processos a

serem estudados, já definidos anteriormente no trabalho. Para o entendimento do

processo de divulgação serão abordados os seguintes tópicos:

• Divulgação dos produtos e serviços

• Política de Preços

3.2.3. Funcionamento

No estudo do funcionamento, o protocolo tem como objetivo estudar as

características das transações realizadas nas diversas dimensões como: características

das compras, processamento dos pedidos, processos de negociação, processos de

pagamento, processos de distribuição. Todas estas dimensões sempre vislumbrando

os processos de atendimento ao cliente, sendo, portanto, abordados os seguintes itens:

• Caracterização das compras:

• Valor, Freqüência, Sazonalidade

• Seleção de Produtos e Serviços
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• Processo de Negociação

• Pedido:

• Como é que o pedido pode ser feito?

• Como é feito o processamento do pedido?

• Problemas com o pedido como é que são resolvidos?

• Falta de produtos

• Produtos entregues fora da especificação

• Detecção de Fraudes

• Meios de Pagamento

• Logística:

• Logística Interna (Separação e Acondicionamento)

• Logística de distribuição

• Logística Reversa

• Pontos de Presença

3.2.4. Cliente

Na parte dedicada ao cliente, o protocolo tem como objetivo entender quem é o

outro ator da relação empresa-consumidor, ou seja, o consumidor. Para isto, o

protocolo vislumbra caracterizar e entender o perfil desde consumidor, entender como

a empresa está coletando informações sobre este cliente e como faz uso das mesmas.

Estuda também como estão os processos de adoção ao ambiente e os processos de

suporte ao cliente. Para o estudo destas questões, o protocolo aborda os seguintes

aspectos:
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• Caracterização do Cliente

• Identificação das Necessidades e Perfil:

• Nível de informação sobre os clientes

• Política de segurança e privacidade dos dados

• Como é que hoje a empresa tem feito uso das informações

• Suporte ao Cliente

• Adoção

• Problemas e Obstáculos:

• Quais os problemas mais freqüentes com os clientes

• Maiores dificuldades dos clientes
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CAPÍTULO IV - CASO

1. Caso

Para a escolha do caso a ser estudado foram definidos os seguintes critérios:

• A empresa precisava vender apenas livros, para evitar algum viés de

análise.

• Ser uma empresa com significativa participação no setor em estudo, ou

seja, no varejo de livros.

• Ser uma empresa com experiência em vendas no ambiente virtual.

• Ser uma empresa com presença no ambiente tradicional.

• A empresa precisaria concordar em responder às questões do protocolo.

Usando os critérios acima estabelecidos, foram mapeadas empresas no

mercado. Como não existe um ranking do setor em termos de faturamento, de acordo

com a ANL, os critérios de escolha foram inicialmente um ranking por tamanho de

loja e uma análise do mercado através de diversas fontes. Após esta fase de seleção,

se estabeleceu um contato com a empresa selecionada, quando então se conversou

com os seus dirigentes sobre o protocolo e as questões a serem abordadas.

o caso em estudo trata-se de uma organização com significativa participação

no setor de varejo de livros no Brasil, pois, de acordo com informações da empresa,

sua posição no mercado é a seguinte: a terceira ou quarta maior livraria do país, no

ambiente tradicional. E de acordo com a INFO EXAM E (2001), a segunda no
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ambiente virtual. A empresa em estudo trata-se da Livraria Cultura, com cerca de 50

anos de experiência no varejo de livros e aproximadamente 6 anos de varejo virtual.

Para o desenvolvimento do caso foram realizadas entrevistas com o Sr. Sérgio

Herz, diretor da empresa, no período de setembro a dezembro de 2000.

A realização de diversas entrevistas e a disponibilidade da empresa em

fornecer as informações de forma ampla e quase irrestrita, permitiu a elaboração de

um caso detalhado.

Para bom entendimento dos processos da relação empresa-consumidor, foi

necessária a construção de um caso rico em detalhes, em diversos aspectos. A

ausência de algum tipo de informação poderia implicar em um entendimento errôneo

dos processos e de seus usos, já que estes, dentro de uma empresa, não podem ser

vistos de forma isolada e sim entendidos como parte de um todo.

Para a realização do estudo de caso, foram contemplados apenas os processos

relacionados à loja virtual e os processos de atendimento ao consumidor, já definidos

neste trabalho.

1.1. Histórico da Empresa

Em 1947, Dona Eva Herz, por conta dos tempos difíceis e da necessidade de

ajudar o marido no orçamento familiar, teve a idéia de abrir um serviço de

empréstimos de livros, que funcionava na sala de sua própria casa, na Alameda

Lorena, em São Paulo. De partida, foram dez exemplares em alemão, de sua própria

biblioteca particular e seu público era principalmente a colônia alemã sediada na

capital paulista.

Dos dez aos milhares de títulos atualmente disponíveis na Livraria Cultura,

foram muitos os passos. Da Alameda Lorena, Dona Eva, em 1949, mudou sua livraria
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para a Rua Augusta, onde dividia o espaço com uma bonbonniére. Um ano depois, se

instalava em um outro local, na Rua Augusta, onde as duas salas da frente serviam

como livraria e a parte detrás, como residência para a família Herz. Ao mesmo tempo,

decidia combinar o aluguel com a venda de livros.

Em 1967, Eva Herz decide permanecer só com o sistema de vendas, pois

emprestar não era nem mais rentável, nem possível: a má qualidade de algumas

encadernações fazia com que os livros se desfizessem após alguns manuseios.

Em 1969, realiza o sonho de se instalar em um espaço mais amplo e

apropriado e vai para o Conjunto Nacional. Neste mesmo ano, a empresa passa a ser

dirigida por seu filho, Pedro Herz, até hoje à frente dos negócios. E é nessa nova

sede, do Conjunto Nacional, que a Livraria Cultura vai definitivamente sedimentar o

perfil que a tornou conhecida.

Ao mesmo tempo, a Livraria vai acompanhando as mudanças ocorridas em

torno de sua loja, na Avenida Paulista, que passa a' ser o c~ntro financeiro da capital:

adaptando seu acervo de livros de Informática, Marketing, Economia e Negócios.

Voltando um pouco no tempo, a empresa também se expande a partir dessa

primeira loja inaugurada em 69, e inaugura mais duas outras, sempre no Conjunto

Nacional. Uma, em 1973, dedicada à Informática, Negócios, Finanças, Marketing e

Ciências e a outra, em 1990, que passa a abrigar Ensino de Línguas Estrangeiras e

Dicionários e mais tarde, Artes.

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.

Em maio de 1997, Pedro Herz inaugura uma nova loja, de 600 metros

quadrados, que passou a abrigar livros nas áreas de Literatura e Humanidades,

nacionais e importados. E em novembro do mesmo ano, reinaugura a primeira loja da
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Cultura, totalmente reformada, agora exclusivamente voltada para livros de Artes:

Pintura, Desenho, Fotografia, Arquitetura, Urbanismo, Teatro, Cinema, Design. São

240 metros quadrados de área de vendas.

Hoje, a Livraria conta, no total, com 1.300 metros quadrados de área de

vendas, milhares de títulos expostos e 100 funcionários. Em 2000, a Cultura

inaugurou uma grande loja, de 3.300 metros quadrados, no novo Shopping Villa-

Lobos, espaço que abriga todas as áreas já cobertas pelas lojas do Conjunto Nacional

e mais CDs e vídeos.

o Sr. Pedro Herz divide, hoje, a direção da empresa com a terceira geração da

família, seus filhos, Sérgio e Fábio Herz.

1.2. Contextualização

1.2.1. A Organização e o Mercado

Dentro da visão de- negócios da empresa, ela não é uma vendedora de livros,

mas sim uma vendedora de informação. Informação esta que possui diversos

objetivos como: atualização, formação, diversão e lazer. Na visão da empresa, o livro

é apenas uma mídia que hoje é dominante neste segmento de mercado. No futuro a

mídia poderá ser outra, mas a Cultura continuará a vender informação.

Com base nesta filosofia, a Cultura possui como meta crescer em serviço e

qualidade, sendo um referencial para os seus clientes. Hoje, a empresa possui duas

lojas, uma na Avenida Paulista e outra no Shopping Villa-Lobos.

No mercado de livrarias, hoje, os seus maiores concorrentes no ambiente

tradicional são as Livrarias: Saraiva, Siciliano e Nobel. Quando esta análise se

estende ao ambiente virtual, destacam-se empresas como o Submarino, embora

existam mais de 100 livrarias virtuais na Internet brasileira.
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o Mercado de Livros do Brasil, hoje, é muito pequeno. O consumo per capita

do Brasil é de 2,5 livros, sendo que o govemo é responsável pelo consumo de 1,6

livros, ou seja, 64% do consumo.

1.2.2. A Organização e o Comércio Eletrônico

A experiência da Cultura com vendas à distância ou eletrônicas, (correio,

telefone, fax e Intemet) são bem anteriores ao surgimento da Intemet no Brasil. De

acordo com a empresa, a sua experiência com serviço de Delivery, com pedidos via

correio ou telefone, é algo já executado há cerca de 30 anos.

A experiência com o ambiente eletrônico mais especificamente, começou em

1994, com vendas on-line através de uma BBS (Bulletin Board System), a Mandic.

Em setembro de 1995, a empresa começou a realizar vendas através da Internet e em

julho de 1996 ela passou a ter um provedor próprio.

Para a Livraria Cultura, a Internet possui uma grande sinergia com o seu

negócio, pois através de seu uso, pode-se. aumentar o nivel de serviço ao cliente e

tornar o acesso à cultura mais fácil. Além de viabilizar uma série de serviços ao

cliente, como: consultas de títulos, autores, livros de um determinado assunto ou área

e facilitar o processo de compra.

Na visão da empresa, a Internet é um grande canal de vendas e comunicação

com o consumidor, um canal de acesso, um meio de se criar um relacionamento com

o cliente, um grande canal de relacionamento.

De acordo com o Sr. Pedro Herz, o ambiente virtual, ''É um serviço que

prestamos aos nossos clientes. Aos que moram em São Paulo e não têm tempo de vir

até a Livraria, aos que moram no interior e em outros estados, e até no exterior e que

têm todo direito de acesso a uma boa e completa livraria".
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Embora hoje o número de vendas neste ambiente ainda seja relativamente

pequeno, em 1999, 10% das vendas da Cultura, ele é muito usado como fonte de

informação pelos clientes. Para a empresa, o desempenho do ambiente virtual não

pode ser restritamente analisado pelo volume de vendas, pois existem outros retornos

intangíveis, difíceis de mensurar. Entre estes retornos destacam-se:

• Diminuir o custo de comunicação com os clientes: avisar ao cliente

sobre um livro procurado.

• Melhorar a comunicação com os clientes: um canal mais ágil.

• Facilitar a vida do cliente: proporcionando um canal de comunicação,

mais disponível e inteligente.

Por outro lado, a Internet tem se tornado uma grande concorrente no que se

refere ao tempo que os leitores se dedicavam à leitura, o que, em última instância,

impacta no consumo de livros.

Numa perspectiva de futuro, a Cultura visualiza o CE sendo responsável por

10% a 15% das vendas no varejo nacional, e no caso específico da Cultura, por algo

em torno de 25% das vendas. O varejo no ambiente tradicional, cada vez mais, será

um entretenimento, principalmente no setor de livros, na visão do Sr. Sérgio Herz: "A

loja deverá ser um ambiente lúdico, de entretenimento e diversão".

Ainda numa perspectiva de futuro, a mudança do conceito atual de livro para

o conceito de livro eletrônico, na visão da empresa, passa por algumas questões

como: desenvolvimento tecnológico e mudança no comportamento de leitura das

próximas gerações. lnicialmente, o livro eletrônico deverá ser restrito a um nicho de

mercado. Quando o livro eletrônico vier a ser amplamente usado no mercado, irá se

adaptar como outros mercados o fizeram, como por exemplo, o cinema com o

surgimento do videocassete.
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1.2.3. A Loja Virtual

A loja virtual da Cultura hoje, é, na realidade, um departamento da empresa

que está ligada à loja da Paulista. Dentro desta estrutura, ela não possui estoque e faz

uso dos estoques das lojas da Paulista e do Shopping Villa-Lobos.

Possui uma equipe trabalhando exclusivamente para atender aos pedidos via

Internet e um catálogo diariamente atualizado. A equipe que hoje faz parte do serviço

de vendas eletrônicas, incluindo o departamento de expedição, é composta por 22

pessoas, e o catálogo possui cerca de 490 mil títulos, entre nacionais e importados.

Em 1999, o site da Livraria Cultura, que contava com um canal de 256

Kbytes, passou a operar com um de 512 Kbytes. O seu sistema de busca de livros

ficou muito mais racional e eficiente. Antigamente, a opção de busca por assunto se

resumia a 8 áreas. Agora são mais de 180, organizadas em temas e subtemas.

Na visão da empresa, na presente situação, não se faz necessário criar uma

estrutura separada, pois isto apenas estaria aumentando o custo da operação. De

acordo com a empresa, a estrutura existente hoje é capaz de atender um volume de

vendas três vezes maior que o volume atual.

Na visão de sinergia do CE com o negócio da empresa, todos os funcionários

que são comissionados no ambiente tradicional também recebem comissão das

vendas realizadas virtualmente. Desta forma, o ambiente virtual não é visto como um

concorrente para a loja, e sim como um alavancador de vendas, que agiliza o trabalho

dos vendedores.

Embora a loja virtual tenha começado a funcionar a partir de 1995, a

organização só possui dados precisos de sua participação a partir de 1997, como

mostra o gráfico 16. O gráfico contempla apenas as vendas realizadas via WEB. De
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acordo com a empresa, se forem incluídas as vendas via telefone e fax, a participação

dever ficar entre 20% e 25% do faturamento.

Gráfico 16 - Participação da Loja Virtual x Faturamento
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1.3. Divulgação

Os processos de divulgação foram estudados nas seguintes dimensões:

Divulgação da Loja Virtual, Divulgação de Produtos no Site e Divulgação de Novos

Produtos.

1.3.1. Divulgação da Loja Virtual

A divulgação da loja virtual faz uso dos pontos de presença no ambiente real,

as lojas do ambiente tradicional divulgam amplamente a loja virtual. Este tipo de

divulgação ocorre de forma bastante simples, em virtude da política de

comissionamento já descrita no trabalho, através dos vendedores.

Na visão da empresa, a loja tradicional divulga a loja virtual e a loja virtual

divulga a loja tradicional, desta forma, a empresa alcança o seu maior objetivo, que é
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atender ao cliente, não importando se ele veio do ambiente tradicional ou do ambiente

virtual.

Não existe uma verba ou estrutura separada de marketing para a divulgação da

loja virtual. Em todos os seus eventos institucionais e promocionais, a Cultura

divulga os dois ambientes. No ambiente da Internet, a Cultura divulga a loja virtual

através de banners, em sites que tenham sinergia com a imagem da empresa.

1.3.2. Divulgação de Produtos e Serviços no Ambiente Virtual

A divulgação de produtos e serviços, no site, ocorre através de destaques em

posições privilegiadas. O destaque de um determinado produto ocorre em função do

conhecimento que a empresa possui do mercado e da imagem diferenciada que ela

deseja ter. Desta forma, a empresa evita destacar produtos que os demais

concorrentes já destacam.

1.3.3. Lançamento de Produto

o lançamento de novos produtos segue o mesmo enfoque da divulgação

interna no site. Geralmente, o lançamento de novos produtos ganha destaque na

primeira página da loja virtual. Valendo salientar que o critério de destaque não é

preço e sim, mais uma vez, a imagem da empresa, tomando cuidado, inclusive, com a

linguagem de comunicação a ser utilizada, preservando um certo grau de refinamento.

1.3.4. Política de Preços

A política de preços para o ambiente virtual é a mesma política das lojas, ou

seja, não existe diferença de preços entre as lojas tradicionais e a loja virtual. Na

visão da empresa, uma política de preços diferenciada geraria sérios conflitos de

canal, pois o cliente sempre irá desejar comprar pelo menor preço, não diferenciando

o ambiente.

93



Para a empresa, uma política de preço mais baixo na Internet geraria prejuízos

da seguinte forma:

"Um preço mais baixo na Internet aumenta as suas vendas, mas não aumenta as
vendas na loja, e para não gerar um conflito de canal, a Cultura teria que baixar o
preço dos livros nas lojas, diferença esta que não seria compensada pelo aumento
das vendas no ambiente virtuaI."(Sr. Sérgio Herz)

Na visão da empresa, o cliente não compra apenas preço, mas sim um

agregado de produtos, preço e serviço. Esta visão, de certa forma, pode ser verificada

em uma pesquisa realizada pela empresa, onde 93% dos clientes acham que a política

de preço está entre razoável e muito boa, conforme mostra o gráfico 17.

Gráfico 17 - Satisfação dos Clientes Frente aos Preços
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1.4. Funcionamento

No que se refere ao funcionamento da loja virtual foram analisados os

seguintes aspectos: caracterização das compras; seleção de produtos e serviços;

processos de negociação; recebimento e processamento do pedido; pagamento e

distribuição.
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1.4.1. Caracterização das Compras

A loja virtual, hoje, vende cerca de 800 a 1.100 itens por dia, distribuídos ao

longo de 350 a 500 pedidos/dia, que em média é composto por 2,5 livros, não

existindo predominância de algum tipo de livro.

o valor do ticket médio é de R$ 70,30 e é bem maior que o das lojas, que é de

R$ 48,00 na loja da Paulista e R$ 28,00 na loja do Shopping Villa-Lobos. Na visão da

empresa, esta diferença ocorre em função do cliente desejar otimizar o preço do frete,

que hoje é o preço de um sedex, nas entregas nacionais.

Na ótica da empresa, as compras são de conveniência, o consumidor usa o

ambiente da Internet para realizar as compras que não são feitas por puro prazer. Este

aspecto fica claro quando se verifica o comportamento de compra ao longo da semana

(ver gráfico 18).
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Gráfico 18 - Distribuição das Vendas na Semana
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o que se pode verificar no gráfico 19, é que as compras, durante o fim de

semana, são bem inferiores às realizadas durante a semana. Na visão da empresa, a

explicação para este comportamento é que o acesso à Internet é mais fácil, e a compra

é de conveniência e não de prazer, pois as compras por prazer o cliente realiza no fim

de semana, na loja tradicional. Outra característica que pode reforçar este raciocínio é

a distribuição do volume de compras ao longo do dia, conforme mostra o gráfico 19.
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Gráfico 19 - Distribuição do Volume de Compras
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Analisando também o comportamento ao longo do dia, verifica-se que o pico

ocorre próximo ao fim do expediente, ou seja, entre às 16:00 e 17:00 horas e também

no intervalo do almoço; ocorrendo um repique no final da noite, entre às 22:00 e

24:00 horas, horário em que os pulsos telefônicos ficam mais baratos. Analisando-se

o volume de compras realizado no horário de trabalho, ou seja, entre às 08:00 e 19:00

horas, tem-se 57,2% das vendas.

Esta sazonal idade das compras também ocorre ao longo do ano, onde os

meses de março, agosto e setembro são responsáveis por 50% das vendas. Na visão

da empresa, este comportamento está relacionado com o calendário letivo das

escolas, faculdades e universidades.
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1.4.2. Seleção de Produtos

Hoje, a loja virtual vende apenas livros, mas nas lojas tradicionais a empresa

já está vendendo CDs. A venda de CDs na loja virtual deve ser iniciada no próximo

ano.

A seleção e busca de produtos pode ser realizada de diversas formas:

• No Site: o cliente pode realizar uma pesquisa no site. A Cultura trabalha

com cerca de 500.000 títulos. Este, hoje, é o meio de pesquisa

predominante.

• Telefone: o cliente pode realizar consultas por telefone, ligando para a

livraria.

• Fax: o cliente poder realizar uma consulta através de um fax.

• E-Mail: usando o ambiente da Internet, através de um e-mail. A Cultura,

hoje, possui várias centrais de e-rnails, de acordo com o conteúdo destes.

• Personal: é um serviço de e-mail, no qual a Cultura envia mensalmente

para os clientes informações sobre livros. Para tanto, faz-se necessário que

o cliente se cadastre neste serviço, explicitando que tipo de informação

deseja receber.

• Newsletter: é um jornal, em papel e parcialmente eletrônico, que a

Cultura envia mensalmente para os seus clientes. Este possui um fim

institucional, sendo pouco utilizado para vendas e promoção de produtos.

No que se refere à seleção de produtos e informações sobre produtos, de

acordo com a empresa, a grande maioria dos clientes está entre satisfeita e muito

satisfeita, conforme mostram os gráficos 20 e 21.
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Gráfico 20 - Seleção de Produtos Gráfico 21 - Informações sobre o Produto
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o grande desafio, hoje, da empresa, é diminuir o número de clicks que o

cliente precisa realizar para efetivar uma compra.

1.4.3. Processo de Negociação

No que se refere à negociação no ambiente do CE, esta não existe de forma

automática na loja virtual, os preços e condições de pagamento são fixos. Qualquer'

forma de negociação ocorre fora do ambiente da loja virtual, via e-mail, fax ou

telefone.

1.4.4. Meios de Pagamento

Na loja virtual, a única forma de pagamento existente é o cartão de crédito. Na

visão da empresa, outras formas de pagamento, como boleto bancário e cartão de

débito, não são viáveis ao processo. No caso do boleto bancário, algumas questões

como: ter que reter algum produto até que o cliente pague e entre o processo de

compra e o pagamento o cliente pode desistir. No caso do cartão de débito, o maior

obstáculo é que hoje a tecnologia de cartão de débito não permite débitos parciais,

caso a loja não tenha todos os livros.
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Quando o cliente não possui cartão de crédito, este problema pode ser

resolvido através de um depósito bancário, sendo que esta prática não é divulgada

pela empresa, ou seja, não é algo oficializado no processo de compra.

1.4.5. O pedido

o pedido é dividido em quatro etapas: recebimento, processamento, aceite e

entrega. O recebimento do pedido, no ambiente eletrônico, é realizado no site. O

sistema do site, por questão de segurança, é separado dos demais sistemas da loja,

sendo que as atualizações são realizadas periodicamente, em curtos intervalos de

tempo. O pedido também pode ser realizado por telefone, fax e e-mai\. As etapas de

um pedido, deste a entrada no sistema, são as seguintes:

• O pedido é cadastrado no ambiente WEB.

• O pedido é transferido para o sistema de produção. Caso tenha sido feito

via fax, e-mail ou telefone, ele é digitado.

• O pedido é impresso. Neste momento, se por acaso a Cultura achar algo

estranho no pedido (e-mail gratuito, valor do pedido, celular que não

atende e outras), o cliente é contactado para confirmar o pedido. Caso não

seja confirmado, o pedido é cancelado.

• O pedido ok é separado e é feito o picking nas lojas. Caso esteja faltando

algum livro, é gerado um pedido para o setor de compras. Se for uma

compra internacional, que é mais demorada, manda-se um e-mail para o

cliente, deixando-o ciente da demora e pedindo para ele confirmar.

Quando o cliente confirma, o pedido internacional é feito. Para o pedido

nacional não é necessária a confirmação.

• Após ter sido feita a separação do livro, ou após o livro chegar do

fornecedor, o pedido e o livro são enviados para o setor de expedição.
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• No setor de expedição é feito o débito no cartão de crédito. Se o débito

for autorizado no cartão, são emitidos os documentos fiscais e então o

livro é entregue ao currier, se for em São Paulo, ou vai para o correio no

fim dia, se a entrega for fora da área de cobertura do currier. Caso o

débito não tenha sido autorizado no cartão, entra-se em contato com o

cliente através de e-mail, espera-se dois dias. Se o cliente não responder,

envia-se outro e-mail. Se por acaso o cliente não responder novamente, o

pedido é cancelado. Quando o cliente resolver a questão do pagamento,

com outro cartão ou com um depósito bancário, o pedido é liberado e é

realizada a entrega.

Durante todo este processo, o objetivo da Cultura é cumprir o prazo que está

descrito no site .. Se por acaso a empresa tiver algum problema, que a inviabilize

cumprir o prazo, a política é entrar em contato com o cliente, para saber se assim

mesm.o ele ainda deseja efetivar a compra. Para os livros com prazo de entrega de um

. dia, a política da empresa é a seguinte: se a Cultura não conseguir cumprir o prazo, o

cliente leva o livro de graça, quando este chegar ou um outro substituto. A filosofia

da empresa é assumir o erro.

Toda a documentação gerada ao longo do processamento do pedido é

guardada e ao longo do processo são realizadas várias checagens, para se evitar

qualquer tipo de erro e/ou fraude.

A percepção dos clientes, quanto ao nível de serviço oferecido pela empresa, é

muito boa, embora 18% dos clientes não estejam satisfeitos com o prazo de entrega,

conforme mostram os gráficos 22 e 23.
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Gráfico 22 - Entrega no Prazo
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Gráfico 23 - Qualidade dos Produtos
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Para a empresa, o fator mais crítico em todo o processo do pedido é o

processo de compra junto aos fornecedores, pois o nível de integração é baixíssimo e

o nível de serviço dos fornecedores deixa muito a desejar, principalmente no Brasil e

Europa. Nos Estados Unidos, o nível de serviço já é um pouco melhor. Hoje, a

empresa possui cerca de 400 fornecedores, entre nacionais e internacionais. Os

fornecedores internacionais são cerca de 100. Apenas 10 fornecedores são de porte

grande ou médio, os demais são pequenos. Esta diversidade de fornecedores e esta

falta de integração faz com que a empresa tenha que ter algum estoque ..Na visão da

empresa, o ideal seria que existisse uma grande integração, viabilizando níveis de

estoque baixos.

1.4.6. Logística Reversa

O termo logística reversa é utilizado para definir o processo quando o cliente

deseja devolver o produto. Os casos que geram devolução de um produto são os

seguintes:

• O pedido foi errado

• O produto chegou danificado

• O cliente não gostou do produto
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Nos casos em que o erro foi da empresa, o cliente vai ao correio ou a uma das

lojas, devolve o livro e recebe o produto correto. Nestes casos, a empresa assume

todos os custos de postagem e, inclusive, de ligações telefônicas.

No caso em que o cliente deseja devolver o livro em virtude de não ter

gostado, ele vai ao correio, devolve o livro e a Cultura o reembolsa. Sendo que todos

os custos de frete são pagos pelo cliente. Na visão da empresa, o cliente não devolve

um livro usando de má fé, de acordo com Sr. Sergio Herz, "Se acho que um cliente é

um bandido não consigo oferecer um bom serviço".

Os erros ou problemas mais comuns são os seguintes: enviar o livro mais de

uma vez, embalagem danificada e problemas com os correios, no que se refere à

entrega. No passado, a Cultura já teve sérios problemas com a empresa de entrega,

pois o entregador dizia que tinha ido ao local da entrega e não tinha conseguido

realizá-la, quando, na realidade, nem tinha ido. Para acabar com este problema, hoje a

Cultura solicita que o entregador fale com alguém (zelador, vizinho) e anote o nome.

Caso não tenha ninguém no local, o entregador tem que trazer uma descrição do local

de entrega.

1.5. Relacionamento com o Cliente

Sobre o relacionamento com os clientes, foram analisados os seguintes fatos:

o perfil do cliente; suporte ao cliente; customização; política de adoção e política de

segurança e privacidade.

1.5.1. Perfil do Cliente

O cliente que faz compra, hoje, no ambiente eletrônico possui um perfil

sofisticado, predominantemente masculino, da classe A e B e com idade entre 25 e 39

anos, conforme mostram os gráficos 24 e 25.
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Gráfico 24 - Sexo Gráfico 25 - Idade
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Gráfico 26 - Renda Familiar em Reais
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1.5.2. Suporte ao Cliente

o suporte ao cliente, no uso da loja virtual, é realizado via e-mail ou via

telefone. A grande maioria dos clientes já está acostumada com o ambiente da

Internet e o aprendizado de outros sites ajuda no uso do ambiente. Uma pesquisa

realizada junto aos clientes, sobre a navegabilidade do site, constatou que 80% dos

clientes estão satisfeitos. No que se refere à facilidade de compra, 91% encontram-se

satisfeitos e apenas 5% insatisfeitos.
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1.5.3. Customização

Embora a Cultura possua um volume considerável de informações sobre o

comportamento de compra do cliente, a empresa não está utilizando estas

informações no processo de venda. As informações, hoje, são utilizadas apenas no

processo de compra, junto aos fornecedores.

Este decisão da empresa de não usar as informações para oferecer produtos ou

serviços para o cliente é reflexo da visão que a empresa tem sobre privacidade. Nesta

perspectiva, a empresa questiona até que ponto as pessoas querem ser invadidas e

desejam ser bem conhecidas, no que se refere aos seus gostos e hábitos de consumo.

o único tipo de oferta que a empresa faz de seus produtos é através de um

serviço chamado Personal, onde o cliente precisa se cadastrar para receber,

periodicamente, informações sobre livros de um determinado assunto. Nas demais

situações, o e-mail é usado apenas para entrar em contato com o cliente, nunca para

oferecer produtos. A única exceção é no aniversário do cliente, quando, então, a

empresa envia um e-mail de felicitações, sem qualquer tipo de propaganda. Para a

Cultura, o uso excessivo do e-mail não respeita o cliente e com o passar do tempo,

este começa a repudiar este tipo de iniciativa.

1.5.4. Política de Adoção

De acordo com a empresa, hoje não existe nenhum tipo de campanha com o

objetivo de que o cliente venha a adotar o ambiente virtual. Na visão da empresa, o

que interessa é que o cliente lembre-se da Cultura, não importando se no ambiente

tradicional ou virtual.

1.5.5. Política de Segurança e Privacidade

A política de segurança e privacidade que a empresa declara é a seguinte:
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"Em todas as compras que você realiza na Livraria Cultura são transmitidos dois
requisitos básicos que você, às vezes, pode nem perceber, mas que são
fundamentais: confiabilidade e segurança.

Confiabilidade é essencial, na medida em que você pode ficar tranqüilo nas
transações comerciais realizadas no site da Cultura, pois o número de seu cartão
de crédito, por exemplo, nem fica armazenado no sistema.

Confiança também no resguardo de seu nome, seja pessoa física ou jurídica, pois
você tem a garantia de que seus dados não são cedidos, alugados ou divulgados a
terceiros, em nenhuma circunstância. É um compromisso da Cultura para com
você, nosso cliente.

Segurança, um outro importante requisito, é uma preocupação constante. Quando
você realiza suas compras no site da Cultura, seus dados são criptografados,
protegidos e autenticados pela empresa Verisign, o que significa segurança e
sigilo total." (Fonte: www.livcultura.com.br)

2. Análise do caso

A análise do caso será feita em duas etapas. Na primeira etapa, o caso será

analisado tendo como visão os modelos de CE; as características do varejo; o

. comportamento do consumidor e o varejo de livrarias. Na segunda etapa, o caso será

analisado tendo como visão a forma como cada processo de atendimento está sendo

realizado no ambiente virtual.

2.1. Análise numa Visão Modelo de Referência

2.1.1. Caso x Modelos de Comércio Eletrônico

o que se pode evidenciar é que a organização faz uso do CE, de acordo com o

Modelo ICD, em algumas de suas dimensões, ou seja, usa este ambiente como:

• Espaço de Informação: uso do site para divulgar informações sobre os

seus produtos e serviços, disponibilizando informações diversas sobre os

livros.
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• Espaço de Transação: a Livraria Cultura usa o ambiente virtual para

efetivamente realizar transações, que, no caso em estudo, é a venda de

livros.

• Espaço de Comunicação: o espaço de comunicação é pouco usado, pois o

nível de interação é muito baixo, existindo apenas através do uso do e-

mail.

• Espaço de Distribuição: a Cultura hoje não faz uso do CE como espaço de

distribuição, em virtude da natureza de seu produto, que ainda não é

digital. Este aspecto deverá ser modificado com a difusão do livro

eletrônico.

Numa visão do modelo de BLOCK, PIGNEUR e SEGEV (1996), a Cultura

está usando o ambiente eletrônico em algumas etapas do processo, como:

• Localizar Fonte: o site, na maioria das vezes, é usado como uma fonte de

pesquisa, ou seja, é usado pelo cliente como um grande suporte ao

processo de busca e seleção. Hoje, este talvez seja o maior uso do site, pois

existe uma quantidade considerável de clientes que usa o ambiente para

pesquisar, realizando compras no ambiente tradicional.

• Combinar Termos: hoje, a estrutura de negociação do ambiente não

existe. O que existe é apenas uma estrutura de mão única, onde a empresa

determina as condições de pagamento.

• Comprar: hoje, o ambiente permite a compra de produtos, sendo que parte

da troca dinheiro-mercadoria é realizada no ambiente virtual e parte no

ambiente tradicional. O pagamento é feito no ambiente eletrônico e o

recebimento da mercadoria, no ambiente tradicional. Os processos de
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recebimento e processamento de pedidos são realizados de diversas formas

(fax, telefone, e-mail e site); ou seja, não se limitam à loja virtual.

• Manter o Cliente: a empresa faz pouco uso do ambiente virtual para

retenção de clientes, não fazendo uso das informações captadas para

melhorar esta interação.

• Suporte ao Cliente: a empresa utiliza o ambiente para dar suporte ao

cliente, através do uso eficiente da estrutura de e-mail, respondendo

rapidamente a diversas dúvidas que o cliente tenha sobre os produtos e

sobre os processos em si. O processo de suporte ao cliente tornou-se mais

barato, dinâmico e eficiente com o uso do e-mail.

Analisando o caso na ótica do modelo de integração de ALBERTIN (1997),

pode-se notar as diversas influências de suas camadas nos. processos do ambiente

virtual, como:

• Políticas e Regras Públicas: este aspecto, encontra-se em diversos

processos como questões legais de negociação, formas de pagamento e o

respeito ao código do consumidor.

• Políticas e Padrões Técnicos: os padrões técnicos influenciam em alguns

processos, como forma de pagamento, onde, em virtude das limitações

tecnológicas hoje existentes, o cartão de débito não é usado.

• Infovia Pública: a infovia pública, hoje, se encontra presente, pois sem ela

o negócio seria bastante limitado. O uso de uma estrutura privada limitaria

o acesso dos clientes e provavelmente tornaria o processo inviável

financeiramente.
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• Aplicações e Serviços Genéricos: o maior uso de serviços genéricos nos

diversos processos de atendimento ao cliente é o e-mail.

• Aplicações de CE: a aplicação de CE é o próprio site, que na sua

concepção é influenciado por todas as camadas.

Analisando a influência da infra-estrutura tecnológica contemplada nos

modelo de KALAKOT A e wmSTON (1996), o que se pode observar é que a

tecnologia hoje é um fator determinante de como as relações podem ocorrer neste

ambiente.

Os equipamentos de acesso à rede, que ainda são dominados pelos

computadores pessoais, determinam a estrutura do site e suas aplicações. O mesmo

acontece com a estrutura de acesso local que limita o conteúdo e as aplicações. No

momento em que, por exemplo, a infra-estrutura de acesso dominante passe a ser

banda larga, este aspecto terá um impacto na estrutura da loja virtual, permitindo que'

as informações sobre os produtos façam uso intensivo de imagem e som e sejam

muito mais dinâmicas que a realidade atual. Outro exemplo, será a difusão dos

equipamentos de comunicação wireless, que permitirão avisar a um cliente que esteja

próximo à livraria que o seu livro já chegou. O estado da arte da infra-estrutura de

tecnologia determina bastante a dinâmica dos processos na relação empresa-

consumidor.

De uma forma resumida, a relação entre os processos de atendimento aos

clientes e os modelos de CE utilizados na estrutura de análise, é a seguinte:
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Tabela 9 - Processos x CE

•...••...•
o

Modelo ICDT Modelo de CE Modelo Integrado Componentes
(Perspectiva Integrada) de Comércio Eletrônico da Infra-Estrutura

Espaço de Informação: Localizar Fonte: Políticas e Regras Públicas: Equipamentos de Acesso à rede:
uso do site para divulgar o site na maioria das vezes é questões legais de negociação, de ainda são dominados pelos
informações sobre os seus usado como uma fonte de formas de pagamento e o respeito computadores pessoais.
produtos e serviços. pesqursa. ao código do consumidor.

Estrutura de Acesso Local:
Espaço de Transação: Combinar Termos: Políticas e Padrões Técnicos: limita o conteúdo e as aplicações.
usa o ambiente virtual para hoje a estrutura de negociação influenciam em alguns processos, No momento em que, por exemplo,
efetivamente realizar transações. do ambiente não existe. como forma de pagamento, onde a infra-estrutura de acesso

em virtude das limitações dominante passe a ser banda larga,
Espaço de Comunicação: Comprar: hoje o ambiente tecnológicas hoje existentes o este aspecto terá um impacto na
o espaço de comunicação é permite a compra de produtos, cartão de débito não é usado. estrutura da loja virtual, permitindo
pouco usado, pois o nível de sendo que parte da troca que as informações sobre os
interação é muito baixo, dinheiro-mercadoria é realizada Infovia Pública: produtos façam uso intensivo de
existindo interação apenas no ambiente virtual e parte no sem ela o negócio seria bastante imagem e som, e sejam muito mais
através do uso do e-mail. ambiente tradicional. limitado. Uma estrutura privada dinâmicas que a realidade atual.

limitaria o acesso dos clientes e
Espaço de Distribuição: Manter o Cliente: tornaria o processo inviável Redes Globais:
não faz uso CE como espaço de a empresa faz pouco uso do financeiramente. permite o acesso ao mercado
distribuição em virtude da ambiente para retenção de internacional, mas por outro lado
natureza de seu produto que clientes. Aplicações e Serviços Genéricos: determina as características das
ainda não é digital. Este aspecto o maior uso é o e-mai\. aplicações.
deverá ser modificado com a Suporte ao Cliente:
difusão do livro eletrônico. o processo de suporte ao cliente Aplicações de CE:

tornou-se mais barato, dinâmico é o próprio site, que é influenciado
e eficiente com o uso do e-mai!. por todas as camadas.



A tabela 9 permite a visualização de várias relações entre os diversos modelos

e o caso em estudo, como:

• A loja virtual é usada pela empresa como espaço de informação (Modelo

ICDT) e utilizada pelos clientes como uma forma de localizar os produtos

(Modelo de CE Perspectiva Integrada).

• A loja virtual é usada como espaço de transação (Modelo ICDT),

permitindo a compra de produtos neste ambiente (Modelo de CE

Perspectiva Integrada).

• A loja virtual é pouco utilizada como espaço de comunicação e interação

com o. cliente (Modelo ICDT), pois a empresa se utiliza pouco deste

ambiente para tentar reter os clientes (Modelo de CE Perspectiva

Integrada).

• A não existência de processos de negociação no ambiente virtual (Modelo

de CE Perspectiva Integrada) é bastante influenciada por aspectos técnicos

e legais (Modelo Integrado de Comércio Eletrônico).

• Uma das ferramentas mais utilizadas para se comunicar com o cliente

(Modelo ICDT) é o e-mail, que é uma aplicação de uso genérico (Modelo

Integrado de Comércio Eletrônico).

• A infovia pública (Modelo Integrado de CE) viabilizou o negócio, fazendo

uso de rede locais e redes globais (Componentes da Infra-Estrutura).

• A infra-estrutura, com tecnologias de baixa velocidade, limita o uso mais

intenso da loja, como um espaço de informação e comunicação.
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• A predominância dos PCs, como equipamentos de acesso, influencia

bastante a forma como ocorrem os diversos processos de interação com o

cliente.

• O suporte e a comunicação com o cliente ficaram mais baratos, em função

da utilização do e-mail, que faz uso da infovia pública.

Os diversos modelos e suas inter-relações mostram que o CE, no caso em

estudo, está sendo utilizado para dinamizar os processos de atendimento ao cliente,

tomando o acesso às informações sobre os produtos mais fácil, os processos de

comunicação com os clientes mais baratos e os processos de busca e seleção mais

velozes. No entanto, a empresa não tem feito uso do CE para mudar substancialmente

a sua relação com os clientes; tem feito uso do CE para aumentar a velocidade de

execução dos seus processos, fazendo, entretanto, pouco uso das informações e da

capacidade do ambiente para agregar grandes diferenciais de valor. De certa forma,

com as devidas limitações, a empresa já executava, em boa medida, o serviço que ela

executa hoje, através de uma central de atendimento.

2.1.2. Caso x Varejo

Como já visto, ao longo do trabalho, o varejo brasileiro é predominantemente

alimentício no ambiente tradicional, e o varejo do caso em estudo tem uma

participação pequena no ambiente tradicional, mas tem grande participação no

ambiente virtual, que hoje ainda é predominantemente constituído de classe A e B.

o consumo de livros no Brasil é realizado em função dos livros didáticos e

das compras do governo, fato este que se reflete no CE, gerando uma sazonalidade de

consumo, como demonstrado no caso. Outro aspecto a ser salientado é que o varejo

em estudo, enquanto limitado ao CE, é um varejo sem loja (existem lojas no ambiente

tradicional), não alimentício e especializado, o que limita mais ainda o seu mercado,

refletindo na forma como a empresa faz uso do CE. O que leva o autor a dizer que
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existem fortes indícios de influências das características do mercado no uso do CE,

por parte da empresa.

Uma outra questão sobre o CE é que ele está seguindo uma das tendências do

varejo, pois as compras realizadas na loja virtual são compras de conveniência e as

compras realizadas na loja tradicional, geralmente, são compras de lazer e prazer,

efetuadas no fim de semana. Segue, desta forma, uma das tendências do varejo

tradicional que é se tomar uma atividade de lazer.

De uma forma resumida, pode-se dizer que os seguintes aspectos do varejo em

estudo influenciam os processo de atendimento ao cliente no caso estudado:

Tabela 10 - Caso x Varejo

Classificação Mercado Tendências

Varejo Virtual: No Ambiente Tradicional: Compras de Conveniência:
loja na Internet, mas é é um mercado pequeno, onde as compras no ambiente
influenciado por existir o maior comprador é o virtual são compras de
lojas no ambiente governo. conveniência, onde o
tradicional. consumidor quer otimizar os

Mercado Virtual: seus custos (Acesso,
Varejo Não Alimentício: constituído de usuários de Pesquisa, Posse e Tempo).
caracteriza-se por não ser Internet, que hoje são As compras de lazer são
comida e nem bebida e diferenciados realizadas na loja, no fim de
por não ser um gênero de financeiramente. semana.
primeira necessidade.

Lojas Especializadas:
é um varejo especializado
em um produto, que no
caso é livro.

o caso em estudo, além de ser especializado em um único produto, destaca-se

por ter como seu maior comprador o governo e, além disto, é um mercado pequeno.

Estes aspectos refletem no ambiente virtual de diversas formas, como:
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• Por ser um mercado pequeno, onde o maior comprador é o governo, a

empresa entende que a sua atuação tem que ser conservadora.

• O mercado virtual ainda é constituído por poucos usuários, que são

diferenciados economicamente, fato este que se reflete no processo de

pagamento, que é restrito ao cartão de crédito.

• Por ser um mercado voltado para um público restrito e no ambiente virtual

a restrição aumenta, em virtude dos poucos usuário de Internet, a empresa

visualiza o CE como mais um canal, podendo trabalhar com processos que

não estão totalmente integrados.

• .A presença da empresa no ambiente tradicional afeta as decisões da loja

virtual. Como por exemplo, a política de preços, que na visão da empresa

tem que ser a mesma.

• A existência das lojas no ambiente tradicional faz com que as compras na

loja virtual sejam de conveniência e influenciadas pela otimização do custo

do frete, pois as compras de prazer, que a natureza do produto permite,

podem ser realizadas em momentos de lazer nas lojas.

As características do varejo em estudo como tamanho, público e produto,

provocam na empresa uma atitude conservadora. Desta forma, a empresa enxerga o

ambiente virtual mais como um canal de acesso, não o utilizando na sua

potencialidade e nem tão pouco fazendo grandes investimentos para a sua expansão.

De acordo com a visão da empresa, grandes investimentos no ambiente para a

captação de novos clientes poderiam inviabilizar financeiramente a operação.
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2.1.3. Casox Consumidor

Analisando o processo de decisão do consumidor, que é composto de

identificação da necessidade, pesquisa, avaliação das alternativas, compra e

conseqüências, o que se pode notar é que o CE está modificando a forma como o

consumidor pode realizar a busca e a seleção, ou seja, realizar a pesquisa e avaliar as

alternativas, pois neste ambiente o custo de se obter informação é muito baixo. Pelo

lado da empresa o custo de disponibilizar informação também é baixo, de acordo com

RAYPORT e SVIOKLA (1994), o ambiente da Internet permite uma maior difusão

da informação com maior riqueza.

Através da Internet, a empresa está melhorando o processo de busca e seleção

para o cliente. Este, talvez seja, hoje, o grande uso deste ambiente por diversas

empresas. No caso da Livraria Cultura, o que se pode notar é que apenas 4% dos

usuários que visitam o site realizam compras através do mesmo, ou seja, a loja virtual

.está servindo como uma grande fonte de informação para o processo decisório.

Outra etapa do processo que está sendo mudada com o CE é a etapa de

compra, que através da Internet rompe com algumas variáveis, como os limites de

espaço e tempo. No ambiente tradicional, muitas vezes, uma compra era ou não

realizada em função destes aspectos. Como por exemplo, no mercado de livros, o

processo de compra à distância era muito caro ou complicado, o que é diferente hoje,

onde a compra de um livro pode ser facilmente realizada em qualquer parte do país

ou do mundo, a custos viáveis.

Na análise dos processos, verifica-se que estes são influenciados pelas

características e comportamentos do consumidor, predominante no ambiente virtual.

Como visto no caso, o consumidor da loja virtual é adulto jovem, com alto poder

aquisitivo e diferenciado, na visão da empresa. Todas estas características, como já

vistas no trabalho, influenciam o comportamento do consumidor e a forma de
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realização dos processos, por parte da empresa. Este aspecto pode ser comprovado,

por exemplo, no processo de negociação que não existe no ambiente virtual. Mais

ainda, no processo de pagamento, que está restrito ao cartão de crédito, atendendo a

um segmento restrito da socíedade.

Sendo assim, o terceiro elemento da estrutura de análise do trabalho, que é o

consumidor, possui uma relação com os processos da seguinte forma:

Tabela 11 - Fatores que Influenciam o Consumo e o Processo Decisório no CE

Fatores que Influenciam o Consumo Processo Decisório no CE

Fatores Culturais: o produto livro, hoje, Identificação de Necessidade: o CE está
no Brasil, é muito pouco consumido, o tendo pouca influência na etapa, pois a
consumo per capita, sem a participação do compra é planejada ou parcialmente
governo, é 0,9. planejada.

Fatores Sociais: o usuário da Internet, Busca e Seleção: o custo de acesso à
hoje, no Brasil, que é o consumidor deste informação para o consumidor e o de
ambiente, é na média de alto poder disponibilização da informação para a
aquisitivo, predominantemente de classe loja, no ambiente virtual, é baixo. E neste
A e B. Este aspecto fica bastante evidente ambiente, o usuário é um decisor solitário,
no processo de pagamento, que é restrito portanto, quanto maior a riqueza de
ao cartão de crédito, ou seja, atende informações, maior é a influência da loja
basicamente este perfil de cliente. na etapa de busca e seleção.

Fatores Pessoais: o consumidor deste Compra: o ambiente virtual rompe com
ambiente é um adulto jovem e é um algumas variáveis, como os limites de
público diferenciado, na visão da Livraria espaço (localização geográfica) e tempo.
Cultura. No ambiente tradicional, o processo de

Fatores Psicológicos: ainda existem
compra à distância era mais complicado e

usuários que utilizam o ambiente apenas
tinha maior custo.

para consultar, pois sentem-se inseguros Pós-Compra: a satisfação do
para comprar. consumidor, com relação ao produto, é

quase sempre positiva, em virtude da
natureza do produto livro (não tem
problema de funcionamento; não tem
problema de ajuste, como uma roupa: não
é perecível e geralmente o consumidor já
sabe o que está comprando). A
insatisfação geralmente é gerada pelo
serviço e não pelo produto.

,
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Os fatores culturais, SOClalS,pessoais e psicológicos e o processo decisório,

continuam a existir no ambiente virtual, afetando-o ou sendo afetado por ele. Como

mostrado na tabela acima, onde:

• O componente psicológico faz com que o usuário use o ambiente virtual

muito mais para busca. Mas, por outro lado, este ambiente tomou o

processo de busca mais barato e mais rico em informações.

• Os fatores sociais, culturais e pessoais, no caso em estudo, tomam o

consumidor diferenciado e mais exigente, no que -se refere à sua satisfação

quanto ao serviço, o que se reflete na pós-compra.

• A compra no ambiente virtual, embora tenha rompido alguns obstáculos de

tempo e espaço, ainda possui um acesso restrito, em virtude da estrutura de

acesso à Internet, que não é universal, o que influencia nas características

deste consumidor.

2.1.4. Caso x Livrarias

O mercado de livros do Brasil, que é pequeno e concentrado, também tem a

sua influência sobre os processos. Por ser um mercado restríto bem diferente, por

exemplo, do varejo alimentício, isto faz com que o processo de divulgação dos

produtos e serviços seja bastante limitado, não existindo verbas e ações específicas.

O mercado de livros, por ser pequeno, reflete-se no grau de informatização

dos fornecedores que é baixo. O que faz com que exista pouca integração na cadeia,

refletindo-se nos processos das lojas virtuais, principalmente na logística de compras.

Na visão da empresa, uma estratégia mais agressiva, com grandes gastos em

divulgação, logística e TI , poderia inviabilizar o negócio e não alteraria o consumo

de livros no Brasil, pois existem questões sociais a serem resolvidas. Além disso, na
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visão da empresa, a Internet está competindo com o mercado de livros, a partir do

momento em que o consumidor gasta mais tempo na Internet e com isso sobra menos

tempo para ler.

2.2. Análise dos Processos

2.2.1. Divulgação de Informação sobre Produtos e Serviços

A divulgação de produtos e serviços, em virtude do mercado, é restrita aos

clientes da loja e a algumas ações de publicidade em alguns sites. Este fato é um puro

reflexo da forma como a empresa se posiciona frente aos seus clientes (ver item 1.3

do caso). Na visão da empresa, o uso de instrumentos como o e-mail, como forma de

divulgação, gera muito mais insatisfação para o cliente do que novos negócios (item

1.5.3 do caso).

No que se refere à divulgação de produtos e serviços no site, o ambiente

permite que o processo de divulgação seja mais rico em informações, embora hoje

seja pouco dinâmico em virtude da infra-estrutura de comunicação predominante no

mercado. No momento em que a infra-estrutura mudar, o processo terá condições de

ser mais dinâmico e interativo (item 1.3 do caso).

Uma outra questão sobre a divulgação de produtos e serviços é que hoje ela

ainda não é personalizada, em função do hábito de consumo dos clientes. Na

realidade, o que existe ainda é uma divulgação de massa. Desta forma, o que se pode

concluir é que o processo de personalização e customização, que é um grande

diferencial do CE, não é tão simples de ser implementado.

2.2.2. Seleção de Produtos e Serviços

Este processo, hoje, é o que efetivamente é mais usado pela empresa. A loja

virtual tem sido intensivamente utilizada na seleção de produtos, pois se tornou uma
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grande fonte de informação. O ambiente do CE tem possibilitado às empresas

fornecer mecanismos de busca e seleção de produtos de forma ágil, eficiente e de

baixo custo (item 1.4.2).

A loja virtual, pela própria característica do ambiente, no qual o custo de

divulgação de informação é quase zero e o custo marginal de disponibilização para

mais um cliente é zero, facilita substancialmente o processo de busca dos clientes. O

uso do e-mail também tem agilizado e gerado economias de custos no processo.

Desta forma, conclui-se que hoje é um dos processos que mais sofreu impactos

positivos com o CE.

2.2.3. Negociação sobre Preços e Condições

Este processo, por exigir um ambiente mais dinâmico e interativo, não sofreu

mudanças com o CE. Na realidade, no ambiente virtual, este processo não existe.

Qualquer negociação é realizada fora da loja virtual, no ambiente tradicional (item

1.4.3 do caso).

Na visão do pesquisador, este comportamento é fruto do momento em que se

encontra o CE no setor em estudo e no Brasil, não exigindo das empresas

investimentos neste sentido. Além disto, a própria natureza do negócio não exige

mudança neste processo, pois se o site fosse um ambiente de leilão, por exemplo,

exigiria um processo de negociação mais dinâmico.

2.2.4. Obtenção de Informações

Preferências, Perfil, etc.

sobre Necessidades,

A obtenção destas informações, neste ambiente, toma-se quase que uma

conseqüência e o custo de aquisição é zero. Como no ambiente da Internet o cliente é

obrigado a se identificar quando está comprando, o que não ocorre no ambiente

tradicional, a obtenção de informações sobre o seu hábito de consumo é inerente ao
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processo de compra. Portanto, este é um outro processo que obteve economia de

custo e ganho na riqueza das informações.

Antes do advento do CE, o custo de obtenção de informações sobre os clientes

era caro, e, na maioria das vezes, o que as empresas conseguiam eram informações

sobre o comportamento da massa, raramente o comportamento individualizado.

A grande questão hoje é como transformar esta informação em conhecimento

e como fazer uso dela. No caso em estudo, hoje ela é apenas usada no processo de

negociação com fornecedores (item 1.5.3 do caso). Na visão do pesquisador, o uso

limitado destas informações ocorre em função de dois aspectos. O primeiro é a forma

como a empresa enxerga a privacidade do seu cliente, pois, na visão dela, o envio de

alguma promoção eletrônica para o cliente é uma invasão de privacidade. E o

segundo aspecto, refere-se às limitações tecnológicas para se fazer uso destas

informações, em tempo real, na loja virtual.

2.2.5. Recebimento de Pedidos

O recebimento de pedidos, através do ambiente virtual, tomou o processo

universalmente igual, no que se refere a custos e forma, pois o processo é o mesmo,

independente da localização geográfica do cliente. Outro aspecto é que o recebimento

automático do pedido, através do site, também quebra a barreira temporal, podendo o

cliente agora realizar o pedido a qualquer hora do dia ou da semana, tomando, desta

forma, o processo mais flexível às necessidades do cliente. No passado, este nível de

disponibilidade gerava custos tanto para a empresa como para o cliente. Desta forma,

pode-se dizer que o recebimento do pedido no ambiente do CE é um processo que

está agregando valor à relação empresa-consumidor (item 8.4.5).
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2.2.6. Processamento do Pedido

o processamento do pedido não é todo realizado de forma automática, pois a

avaliação do pedido em si é feita de forma manual e a separação dos produtos

também é feita desta forma (item 1.4.5).

Outro aspecto importante no processamento do pedido é que a não integração

do estoque com a loja virtual é um gerador de problemas. Desta forma, o que se pode

concluir, é que a loja virtual, neste momento, está funcionando como um vendedor

totalmente desconectado do sistema, podendo gerar grandes problemas e insatisfação

para o cliente.

Um outro aspecto do processamento do pedido é a baixa integração com os

fornecedores, pois quando da necessidade de se realizar uma compra junto a estes, o

processo segue toda a burocracia e velocidade dos processos tradicionais.

Portanto, neste momento, a loja virtual não está agregando valor no que se

refere a processamento do pedido, o que leva à conclusão de que uma ampla

integração dos processos e dos dados faz-se necessária, para que efetivamente o

cliente venha a ser atendido em suas necessidades e não venha sofrer frustrações em

virtude das expectativas geradas pelo ambiente do CE. Ao realizar uma compra neste

ambiente, o cliente não sai com o produto na mão, sai apenas cem a confiança de que

a empresa irá cumprir o que foi prometido na transação (item 1.4.5).

2.2.7. Aceitação de Pagamento

A aceitação de pagamento, embora permita que todo o processo de compra

seja realizado no ambiente virtual, é restrita em relação ao processo tradicional, pois a

modalidade é apenas uma: o cartão de crédito. No ambiente tradicional, as

modalidades de compras são diversas, como: dinheiro, cheque, cartão de débito e

cartão de crédito. Estas restrições de pagamento são, em parte, influenciadas pela
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tecnologia (ex.: no caso do cartão de débito) e em parte pelo processo em si, como, é

o caso da restrição ao uso do boleto bancário (item 1.4.4).

Uma outra questão, na visão do pesquisador, é que a restrição de modalidade

de pagamento também é função da visão que a empresa hoje possui do ambiente

virtual, da natureza do produto e do mercado. O produto livro é consumido por

poucos no Brasil; um público que tem um melhor poder aquisitivo, portanto,

possuidor de cartão de crédito. O que leva à conclusão que a aceitação do pagamento,

no caso em estudo, não está mudando em nada o processo tradicional, apenas o está

reproduzindo e de forma limitada.

2.2.8. Distribuição de Produtos e Serviços

A distribuição de produtos e serviços é determinada pela natureza do produto

no ambiente do CE. Como, no caso em estudo, o produto livro não é digital, embora

seja digitalizável, a distribuição dos produtos através do CE muda o papel da empresa

na relação empresa-consumidor, onde a entrega da mercadoria certa, no local e

momento certos, passa a ser uma nova demanda do consumidor. A empresa, além de

se preocupar com a entrega, também precisa tratar do processo de devolução, que no

ambiente tradicional geralmente é realizado pelo consumidor (item 1.4.5).

A nova demanda do consumidor não é apenas pelo produto, mas também por

um outro nível de serviço (item 1.3.4). Isto provoca mudanças consideráveis no

processo de distribuição, que precisa ser de alta qualidade e precisão para atender às

novas necessidades do consumidor deste ambiente. Se por um lado a eficiência de

distribuição é um obstáculo a ser superado, por outro, gera uma grande oportunidade

de diferenciação no mercado. No passado, o cliente ia à livraria e desta forma o

processo de distribuição praticamente não existia. Hoje, a livraria vai ao cliente, na

sua forma virtual, e desta forma, precisa garantir também que o produto comprado

chegue até ele (item 1.4.5).
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o processo de distribuição hoje é um grande obstáculo a ser superado, mas

mesmo com todas as suas deficiências, está agregando valor na relação empresa-

consumidor e expandido geograficamente o mercado de atuação das empresas

Na visão do pesquisador, deverá ser um processo que, no longo prazo, deve

tornar-se mais simples com o surgimento do livro eletrônico, pois com ele a

distribuição passa a ser feita no próprio ambiente digital. Enquanto este momento não

chega, as livrarias virtuais precisam garantir sua eficiência de entrega, pois o

consumidor não compra mais apenas um livro, e sim um produto agregado a uma

promessa de serviço eficiente, e hoje paga por esta promessa.

2.2.9. Suporte à Utilização de Produtos e Serviços

o suporte existe no que se refere à utilização do ambiente eletrônico e às

dúvidas ou problemas durante o processo de compra, pois, oproduto em si, por ser de

simples manuseio, não exige nenhum tipo de suporte.

o serviço de suporte ao cliente, no uso do ambiente virtual, é facilitado pelo

conhecimento que o cliente já possui da Internet e também pelo seu perfil. O que na

realidade o serviço de suporte trás de novo é a sua dinâmica, em função do uso do e-

mail, que permite uma interação com o cliente, a custos mais baixos e independente

de tempo (item 1.5.2).

O suporte, hoje, funciona muito mais como uma fonte de informação sobre

produtos e no acompanhamento do desenrolar do pedido. Uma boa parte deste

suporte poderia ser realizada através da disponibilização de um serviço de

acompanhamento automático do pedido no site.

Uma outra questão é que o serviço de suporte ao cliente, em virtude da

virtualidade do processo, precisa ser rápido e eficiente, deixando o cliente seguro.
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Trocando a segurança gerada pelo ambiente fisico por respostas precisas, eficientes e

resolutivas, de acordo com a necessidade de cada cliente.
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CAPITULO V - CONCLUSÕES

o trabalho tem como objetivo entender "como os processos de atendimento ao

cliente estão sendo realizados no ambiente de Comércio Eletrônico no varejo de

livros no Brasil" e "quais as características, aspectos e contribuições".

Os processos analisados de atendimento ao cliente no ambiente do CE foram

os seguintes:

• Divulgação de Informação sobre Produtos e Serviços (DIPS)

• Seleção de Produtos e Serviços (SPS)

• Negociação sobre Preços e Condições (NPC)

• Obtenção de Informações sobre Necessidades, Preferências, Perfil, etc. (OINP)

• Recebimento de Pedido (RP)

• Processamento de Pedido (PP)

• Aceitação de Pagamento (AP)

• Distribuição de Produtos e Serviços (DPS)

• Suporte à Utilização de Produtos e Serviços (SPS)

Na análise destes processos, foram contemplados os seguintes fatores:

• Modelos de Comércio Eletrônico

• Aspectos do Comportamento do Consumidor

• Características e Classificação do Varejo

• Características do Mercado de Livrarias no Brasil

125



A partir desta estruturação, foi possível entender a relação existente entre os

processos e os fatores estudados, que refletem na forma como os processos de

atendimento estão sendo realizados e as características, aspectos e contribuições dos

mesmos. As relações entre os fatores e os processos estão graficamente colocadas na

tabela 12, onde, no cabeçalho, tem-se a sigla dos processos e nas linhas, cada um dos

fatores. Os quadrantes serão classificados como (S)ituação ou (I)nfluência. O

quadrante classificado como (S)ituação reflete o estado em que o processo se

encontra ou como ele é utilizado neste ambiente. Quando um quadrante é classificado

como (I)nfluência, significa que determinado fator afeta ou contribui para a estado

atual do processo.

126



Fatores

Tabela 12 - Processos x Fatores

NPC OINP RP
Processos

SPS

ICDT

Modelos
E~aço de Informação

DIPS SPS PP AP DPS
S

E~~o de Comunicação
E~aço de Distribuição .•.··S.··
Espaço de Transação

Perspectiva Integrada

Identificar Necessidade
Localizar Fonte
Localizar Cliente

HS.········,.S... . .. ..... - . .

Com~rar
Preencher Pedido

Suporte ao Cliente
Manter Cliente

Modelo Integrado de CE

Política e Regras Públicas
Políticas e Padrões Técnicos
lnfovia Pública
Aplicações e Serviços Genéricos
A~licações de CE

I<} '•• · •. C···

Infra-Estrutura
E-.9.u!Qamentosde Acesso à Rede

I:.] .:.,.,.

Estruturas de Acesso à Rede
1::···.··1 ••: ••.

L'
NPC

:J
I

Redes Globais
Consumidor DIPS SPS OINP RP PP AP DPS SPS

Fatores
que Afetam o Consumo

Fatores Culturais
Fatores Sociais

I
I

.1
Fatores Pessoais
Fatores Psicológicos ·:·1 :•.••..J

J

Processo Decisório

Identificação da Necessidade
Pesquisa .: ,:.1.': .... J ...
Avaliação das Alternativas
Com~ra
Conseqüências ··F.···I - Influência S - Situação



Vnreio DIPS SPS NPC OINP RP PP AP DPS SPS
Aspectos Classificação 1::lill1il.

Características do Mercado
~ Lilii! 'o,': 1Livrarias DIPS SPS NPC OINP RP PP AP DPS SPS

Mercado 1·:••··,:1'.::/ 1\±J!j :1 ::,: lI±{ ...Aspectos Tecnologia Iyl' •.:'. I:::
Fornecedores bULI::

I - Influência S - Situação

N
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Na análise e entendimento de cada uma das relações existentes no caso em

estudo, o autor chegou às seguintes conclusões sobre cada um dos processos:

• Divulgação de Informação sobre Produtos e Serviços:

• Este processo ficou mais rico, mais abrangente e mais barato. O CE,

através de suas tecnologias, permitiu uma ampla divulgação da

informação através da infovia pública.

• O uso de aplicações e serviços genéricos do ambiente; como serviço

de publicações de páginas, home pages, e o uso do e-rnail, permitiu a

divulgação de informações a um menor custo.

• O uso da infra-estrutura pública, que hoje caracteriza-se por ser de

baixa velocidade, limita a forma como as informações são

disponibilizadas.

• A forma como as informações são disponibilizadas é bastante

influenciada pelos equipamentos de acesso à rede, que hoje têm

como predomínio o microcomputador.

• Embora o processo esteja mais rico, ele ainda é realizado de forma

similar ao ambiente tradicional, no que se refere à sua customização,

pois a divulgação de informação é feita de forma massificada, não

sendo personalizada para cada cliente na loja virtual. O que se

verifica, então, é que embora a customização seja um dos grandes

diferenciais do CE, ela não é fácil de ser implementada.

• Os fatores culturais, sociais e pessoais, interferem na forma como a

empresa divulga informações. A visão que a empresa tem de seus

clientes, como um público bastante diferenciado (de alto poder
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aquisitivo e exigente) faz, por exemplo, com que ela não se utilize do

e-mail como instrumento de promoção.

• O tamanho do mercado de livros e suas características, fazem com

que a empresa tenha uma posição mais conservadora no processo de

divulgação da loja virtual e de seus produtos.

• A disponibilização de uma grande quantidade de informações é

fundamental no processo decisório de consumo, em virtude do

ambiente hoje ser bastante utilizado para pesquisa e a compra se

realizar de forma tradicional, em virtude de fatores psicológicos,

como a percepção de segurança. Outro aspecto que influencia nesta

maior necessidade de informação é que neste ambiente o consumidor

não tem acesso ao produto em si e encontra-se solitário, sem a

presença do vendedor, por estes motivos, é a informação que o ajuda

no processo de avaliação e decisão.

• Seleção de Produtos e Serviços:

• Trata-se também de um processo que foi bastante impactado pelo

ambiente virtual. O baixo custo de busca de informações sobre

produtos e serviços deixou o cliente com mais poder.

c Este processo também se tornou mais barato para a empresa. Com o

uso da infra-estrutura pública e com o uso de ferramentas de busca

no ambiente da loja virtual, o próprio cliente realiza a busca e seleção

que deseja, a qualquer hora e de qualquer lugar.

• Este ambiente também permitiu que alguns clientes, como

professores, pesquisadores, estudantes, o usassem para realizar

pesquisas, assim como também os próprios vendedores, que fazendo

130



uso das ferramentas de busca e do e-mail, tornaram o processo de

comunicação com os clientes bem mais barato.

• No que tange ao processo decisório, a pesquisa e a avaliação das

alternativas tornou-se mais fácil para o consumidor.

• Negociação sobre Preços e Condições:

• Embora a empresa faça uso do CE para efetivamente vender os seus

produtos, o processo de negociação não existe neste ambiente. Esta

opção pela não implementação do processo de negociação é bastante

influenciada pelas características do mercado, no que se refere ao

perfil do consumidor virtual, características das compras (pequenos

valores) e tamanho do mercado.

• O processo de negociação não ganhou nada com o ambiente virtual e

sim perdeu.

• Obtenção de Informações sobre Necessidades, Preferências, Perfil,

etc.:

• A obtenção de informações sobre o cliente no ambiente tradicional é

cara e muitas vezes pouco precisa. O ambiente do CE permite, hoje, que

a empresa tenha um maior número de informações sobre o seu cliente a

um custo quase zero, ou seja, como um subproduto das transações

realizadas.

• Embora o processo de obtenção de informações tenha se tornado mais

eficiente, a empresa ainda faz pouco uso destas informações no

relacionamento com os clientes. Embora a empresa justifique este

posicionamento como respeito à privacidade, na visão do autor, existem
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outros aspectos como o custo da tecnologia e do conhecimento

necessários para a construção de um ambiente dinâmico e customizado

para cada cliente.

• A obtenção de informações mais precisas sobre os clientes tem tido

reflexo no processo de negociação com fornecedores, o que poderia ser

mais dinâmico e eficiente se existisse uma integração da cadeia.

• Recebimento de Pedido:

• Com a realização do processo de recebimento de pedido na loja virtual,

a empresa está viabilizando o uso do ambiente para realizar transações.

A execução deste processo permite à empresa expandir o seu mercado

de atuação com uma estrutura mais barata.

• O uso da infra-estrura pública e a construção de aplicações de CE

viabilizam a disponibilização do processo de pedido a todo e qualquer

momento e em qualquer localização geográfica a custos mais baixos

tanto para o cliente como para a empresa.

• A viabilização do processamento do pedido no ambiente do CE permite

que o processo decisório do cliente seja suportado pelo ambiente virtual.

• A forma disponível de recebimento de pedido na loja virtual é

influenciada pela preponderância do microcomputador como

equipamento de acesso à rede.

• O recebimento do pedido no ambiente virtual está efetivamente

agregando valor aos processos da empresa, pois, desta forma, está

disponibilizando mais um serviço para os clientes.
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• Processamento do Pedido:

• O processamento do pedido não ocorre totalmente no ambiente virtual,

devido à não integração da loja virtual com o estoque real das lojas

tradicionais. Esta baixa integração dos sistemas pode provocar

frustrações no cliente, no que se refere ao prazo de entrega, embora a

empresa avise que isto é possível durante o processo de compra.

• O processamento do pedido, no que se refere à sua validação financeira,

também não ocorre de forma automática.

• O processamento do pedido, no que se refere à separação dos produtos,

validação do pedido (perigo de fraude), é, em boa parte, realizado com

intervenção humana e poderia ser mais automatizado. Este baixo nível

de automação só é viável em virtude do número de transações realizadas

que ainda é pequeno. Por outro lado, o número de transações também.

não exige, no momento, um maior nível de automação, ou seja, é um

reflexo do mercado.

• A baixa integração com os fornecedores não permite que o

processamento do pedido seja difundido ao longo da cadeia, o que

viabilizaria uma operação melhor e a custos menores de estoque. Este

custo hoje é absorvido pela livraria, com o objetivo de disponibilizar o

produto mais rapidamente para o cliente.

• O processamento do pedido não melhorou com a criação da loja virtual.

Pode-se dizer que, em boa medida, ficou menos eficiente, pois no

processamento de um pedido realizado via telefone o vendedor tem uma

posição mais precisa do estoque.
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• Aceitação de Pagamento:

• A realização deste processo no ambiente da loja virtual completa o uso

do CE como espaço de transação, permitindo que o processo de compra

seja realizado.

• O recebimento de pagamento no ambiente virtual apenas com o cartão

de crédito é um processo mais restrito que o já realizado no ambiente

tradicional, onde existem outras formas de pagamento como: dinheiro,

cheque e cartão de débito.

• A restrição a um único meio de pagamento é reflexo da tecnologia de

pagamento hoje existente, da execução do processo em si e do mercado

consumidor. A limitação tecnológica pode ser contemplada, por

exemplo, no cartão de débito, que até o momento do estudo do caso não

permitia débitos parciais. O uso de boleto bancário implicaria em um

custo maior de estoque, como o bloqueio do produto que não estava

ainda efetivamente vendido. Na visão do autor, o que efetivamente

viabiliza o uso do cartão de crédito como único meio de pagamento é o

perfil econômico do cliente, que é de alto poder aquisitivo, diferenciado

socialmente e economicamente.

• A limitação ao uso do cartão de crédito afeta o processo de compra de

forma negativa, em virtude dos fatores psicológicos e sociais. Na

questão psicológica, a percepção de insegurança deste ambiente ainda é

alta, o que faz com que o consumidor não coloque o número do seu

cartão. Na questão social, este também é um fator limitante para uma

boa parte da população. Desta forma, faz-se necessário que a forma de

pagamento seja repensada, com o objetivo de atender melhor ao

mercado.
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• Este é um processo que apenas viabiliza a realização da transação, não

agregando nada de novo se comparado com o processo tradicional.

• Distribuição de Produtos e Serviços:

• A distribuição através do ambiente eletrônico atualmente não existe, em

virtude da natureza do produto, que no momento não é usado na sua

forma digital. Desta forma, todo o processo de distribuição é realizado

através do ambiente tradicional.

• O ambiente viabiliza o acompanhamento do pedido de forma limitada,

através do uso do e-mail, pois para cada pedido é gerado um número.

Entretanto, este acompanhamento deixa de existir a partir do momento

em que o produto sai da empresa.

• A logística de distribuição, hoje,· é bastante limitada, principalmente no

que se refere à logística de reversa, que, em um primeiro momento, é

totalmente paga pelo cliente.

• A estrutura de distribuição hoje existente é bastante frágil, estando

sujeita a problemas caso o mercado cresça rapidamente. A distribuição

no estado atual é viabilizada pelo tamanho do mercado e pelas

características do produto e do varejo em estudo.

• A alteração no formato do produto, tomando-se digital, acaba com a

necessidade de uma grande estrutura de distribuição. Com a

digitalização do produto livro, a sua distribuição seria realizada no

próprio ambiente do CE, tendo, inclusive, grande impacto na forma em

que o mercado hoje se estrutura.
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• A distribuição não obteve ganhos com o CE e, sim, passou a ser mais

exigida, enquanto serviço a ser agregado ao produto. Caso a estrutura de

distribuição realizada no ambiente tradicional não funcione, cumprindo

os prazos prometidos, todo o esforço realizado no ambiente virtual perde

o seu sentido. O cliente, neste ambiente, não compra apenas um livro,

mas também uma promessa de serviço agregada ao produto.

• Suporte à Utilização de Produtos e Serviços:

• O suporte à utilização dos produtos praticamente não existe, justificado

pela sua natureza, que não exige nenhum suporte de utilização, o que

seria diferente se o produto vendido, por exemplo, fosse algum software.

• O suporte hoje existente é muito mais no sentido de viabilizar o uso da

loja virtual e mesmo este, é ,de certa forma, facilitado pela familiaridade

que os clientes têm com o ambiente, em virtude do aprendizado no

ambiente da WEB.

• A utilização de aplicações genéricas como o e-mail, permite que o

processo de suporte aos clientes seja realizado com custos menores.

• Além da estrutura de suporte, via e-mail, a empresa faz uso do próprio

ambiente da loja virtual para responder a uma série de dúvidas do

cliente.

• Uma boa estrutura de suporte deixa o cliente mais seguro, solidificando

a relação e diminuindo as incertezas e medos que o ambiente virtual

possa gerar.
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• o ambiente poderia oferecer um melhor serviço de suporte ao cliente

através da disponibilização de um acompanhamento automático do

pedido, na própria loja virtual.

• A dinâmica do ambiente exige um serviço de suporte ágil e eficiente,

atendendo às novas necessidades dos clientes, geradas pela virtualidade

do processo.

Na análise dos processos realizados, pode-se destacar um aspecto situacional,

que é o não uso do CE como um espaço de comunicação. Este fato existe em função

da baixa interatividade do ambiente, estando esta restrita ao uso do e-mail. Desta

forma, a empresa está saindo diretamente do espaço de informação para o espaço de

transação, não passando pelo espaço de comunicação, o que corrobora com a análise

realizada por ALBERTIN (2000b : 13) que diz que "Atualmente, as empresas estão

utilizando as aplicações de CE principalmente nos processos referentes à divulgação

de informações sobre produtos e serviços. A previsão das empresas é que os

próximos processos a serem apoiados nestas novas tecnologias serão os referentes a

transações e troca de informações".

Analisando-se os processos, o que se pode observar é que alguns obtiveram

ganhos de qualidade, agilidade e econômicos (DIPS, SPS e RP), outros obtiveram

apenas ganhos econômicos (OINP) e outros não obtiveram nenhum tipo de ganho

(DPS). O que é interessante é que alguns processos tomaram-se mais limitados e

menos eficientes (NPC, AP e PP). Estes ganhos ou perdas são influenciados pela

visão que a empresa possui do CE, pelas limitações tecnológicas, pela natureza do

produto, pelas características do mercado e pelo próprio contexto do CE no cenário

nacional. Entretanto, o varejo de livros na Internet e no caso em estudo, mesmo com

algumas deficiências, como baixa integração da cadeia e de alguns processos em si,

segue em direção às tendências do varejo que são: tomar-se mais acessível e
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disponível, com processos de menor custo e com transações mais eficientes no que se

refere a custo e tempo.

Esta situação de eficiência e ineficiência no uso de alguns processos no

ambiente do CE é um reflexo do momento de transição e aprendizado com o novo

ambiente, tanto no que se refere ao consumidor, como no que se refere às empresas.

Entretanto, o que se pode salientar, é que a própria dinâmica dó meio faz com que

este aprendizado seja cada vez mais rápido, o que deverá provocar, por um lado, a

evolução dos processos e, por outro, o surgimento de novas demandas.
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CAPÍTULO VI - LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE ESTUDO

1. Limitações da Pesquisa

A maior dificuldade da pesquisa foi encontrar uma empresa com significativa

participação no setor em estudo e que efetivamente estivesse disposta a responder às

questões, mostrando a realidade dos fatos, pois como se trata de um ambiente novo, a

maioria das organizações acha que toda informação mais detalhada é sigilosa e,

portanto, não pode ser divulgada e/ou discutida.

Por ser apenas um estudo de caso, a pesquisa não pode ser conclusiva para o

setor como um todo, e sim servir de indicador.

Uma outra limitação da pesquisa é a temporal idade, ou seja, o ambiente em

estudo é muito dinâmico e muito influenciado por questões de evoluções

tecnológicas.

A falta de informações específicas sobre o mercado de livrarias, como por

exemplo, um ranking das livrarias por faturamento; o faturamento do setor e outras,

gerou algumas limitações no trabalho.

2. Sugestões de Estudo

Como sugestões para a continuidade do estudo, o pesquisador indica alguns

tópicos:

• Realização do mesmo estudo em uma livraria' que seja apenas virtual,

viabilizando uma análise mais profunda da influência da estratégia da

empresa no desenho e uso dos processos.
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• Uma ampliação do estudo para outros setores da economia, permitindo um

entendimento da influência de aspectos como: produto, mercado e

consumidores .

• Uma realização do estudo na ótica dos consumidores, explorando como

eles estão visualizando as mudanças nos processos.
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