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PARTE I - INTRODUÇÃO

Neste item será apresentado a estrutura do trabalho, a colocação do
problema a ser estudado, a justificativa para a escolha do tema e as
contribuições pretendidas com o estudo.

1.1) ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho é composto por 10 partes, iniciando-se com uma
Introdução, cujo objetivo é apresentar ao leitor a estrutura do trabalho
visando, situá-lo em relação ao assunto a ser estudado, mostrar o
problema identificado, as justificativas para a escolha do tema e,
finalmente, as contribuições esperadas.

Na segunda parte, intitulada Revisão bibliográfica, faz-se a revisão da
literatura selecionada objetivando fornecer suporte ao referencial teórico
no qual está fundamentado o trabalho. Os assuntos abordados estão
divididos em três capítulos: os conceitos sobre canal de marketing, as
transformações ocorridas no mercado com o desenvolvimento
tecnológico e das redes de comunicação (Minitel e Internet) e as
implicações da era digital, mais especificamente a Internet, nos conceitos
de canal de marketing. Ao final de cada capítulo são apresentadas as
contribuições dos assuntos abordados para o estudo.

A terceira parte, intitulada Definição do problema de campo aborda os
objetivos que fundamentam o trabalho, descrevendo-se detalhadamente os
objetivos gerais e os objetivos específicos.

A quarta parte trata da Metodologia do estudo, descrevendo o tipo de
pesquisa realizada, as fontes de dados e as etapas do levantamento das
informações.

Na quinta parte, Estudos de Caso, são apresentadas as análises
individuais das entrevistas realizadas junto às empresas e na sexta parte, a
Análise da pesquisa frente aos objetivos propostos .

.A sétima parte traz as Conclusões finais do estudo e a oitava parte, as
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Limitações da pesquisa e sugestões para futuros estudos. Finalizando,
são relacionados os Anexos e a Bibliografia consultada.

1.2) COLOCAÇÃO DO PROBLEMA

A incorporação de novas tecnologias na comercialização de produtos e
serviços tende a afetar as estratégias' adotadas com relação aos canais de
marketing das empresas. Neste sentido, a crescente utilização por parte
das empresas da rede mundial de comunicação, a Internet, tem provocado
a ruptura dos paradigmas existentes referentes ao relacionamento entre
produtos, clientes e concorrentes, principalmente, no que se referem à
distribuição e comercialização de produtos e serviços.

Muitas empresas brasileiras dos mais variados setores têm utilizado a
Internet em suas estratégias da distribuição, como por exemplo as que são
citadas no Guia da Internet Folha de São Paulo (1999): instituições
financeiras (Bradesco, Itaú, Banespa), livrarias (Cultura, Siciliano,
Saraiva), supermercados (Pão de Açúcar, Sé), jornais (Jornal do Brasil,
Estado de São Paulo, O Dia, O Globo), agências de notícias (Folha e
Estado), rádios (Bandeirantes, CBN, Eldorado), CD (Museu do Disco,
Som Livre), etc.

O problema que se coloca é analisar os motivos que levaram as empresas
a utilizarem a Internet como canal de marketing na comercialização de
seus produtos e serviços.

1.3) JUSTIFICATIV A DA ESCOLHA DO TEMA

A motivação deste estudo deu-se pela crescente utilização da rede
mundial de computadores, a Internet, para a comercialização de produtos
e serviços. Apesar de disponibilizar as mais variadas funções (correio
eletrônico, fóruns de discussão, fonte de informações) as empresas têm
dedicado especial atenção ao comércio eletrônico. Ao mesmo tempo, a
Internet vem atender às necessidades dos consumidores cada vez mais
ávido por serviços que facilitem suas tarefas rotineiras, como por
exemplo, a realização de suas compras.
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A utilização da Internet pelas empresas representa uma forma de
ampliação de seus canais de marketing para o escoamento de produtos e
serviços. A união destes dois fatores, a necessidade dos consumidores e o
interesse das empresas, parece sinalizar que a Internet venha a ser
utilizada cada vez mais como forma de comercialização de bens e
serviços, substituindo o mercado tradicional e físico pela transação
eletrônica no mercado virtual.

Apesar de representar um mercado ainda em fase de desenvolvimento,
dados recentes apontam perspectivas de grande crescimento para a
Internet tanto em quantidade de usuários como em volume de negócios.
Com relação ao mercado mundial estima-se para 2003, 150 milhões de
usuários e resultados financeiros em torno de US$1 trilhão.

Para o presente estudo foram escolhidos os mercado da Internet na França
e no Brasil pelos seguintes motivos:

• A experiência dos franceses com o Minitel e com a venda por
catálogo, que ocupam uma posição importante como canal de
marketing, poderiam trazer considerações importantes para serem
aplicadas à Internet e

• Dentre os países da América Latina, o Brasil é o que oferece maior
perspectiva de crescimento, representando atualmente 40% da
audiência e 88 % de todas as vendas online do mercado latino-
americano. Além de despertar o interesse de empresas brasileiras que
atuam em canais de marketing tradicionais, o entusiasmo dos
brasileiros pela Internet! tem atraído para o país, grandes empresas
americanas especializadas no negócio virtual, como America Online
(AOL) e Yahoo!.

1.4) AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO
Este estudo pretende trazer várias contribuições, tanto para a área
acadêmica quanto para a área empresarial. Em primeiro lugar VIsa

1 Duas pesquisas comportamentais foram realizadas por Troiano (1996 e 1997) que comprovaram o
fascínio que a Internet exerce sobre os usuários brasileiros.
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proporcionar uma melhor compreensão da utilização da Internet como
canal de marketing através do relacionamento dos conceitos tradicionais
relativos à distribuição de produtos e serviços com os novos conceitos
baseados na era da informação.

Apesar da crescente importância do mercado da Internet para as
empresas, os estudos existentes no Brasil referem-se principalmente à

- - - - - - - - - - - --

análise do perfil e comportamento de seus usuários, como a pesquisa
Cadê? Ibope realizada anualmente. Assim, este trabalho irá aumentar o
conhecimento na área empresarial, por meio de uma revisão bibliográfica
sobre o tópico e da pesquisa empírica que será realizada.

Acredita-se que a análise crítica de pesquisas e artigos sobre a Internet
com foco em sua aplicação ao comércio eletrônico reunidos em um único
trabalho, representa um referencial teórico importante para os
pesquisadores da área.

Por outro lado, no que tange às implicações de ordem prática, os
administradores da área de marketing terão conhecimento, por meio deste
trabalho das características que diferenciam a Internet das outras formas
de canais de marketing. Estas informações serão úteis para a formulação
de estratégias de marketing mais eficientes. Desta forma, o trabalho
permitirá que administradores de marketing e estudiosos da área
conheçam melhor o mercado virtual da Internet para o contexto das
decisões de marketing, auxiliando-os, assim, na melhoria do atendimento
a seus consumidores.
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PARTE 11- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para a elaboração desta dissertação foram feitas pesquisas de cunho
eminentemente conceitual, com o objetivo de identificar alguns fatores
determinantes para o surgimento de canais de marketing de produtos e
serviços. Os assuntos abordados nesta segunda parte do trabalho, estão
divididos em três capítulos.

No primeiro capítulo Canal de Marketing serão apresentados os
conceitos nos quais estão baseados os estudos sobre a intermediação de
produtos e serviços, os membros participantes e suas funções no canal, os
fatores determinantes para o surgimento das estruturas de canal, além de
aspectos relativos a sua administração.

No segundo capítulo Desenvolvimento Tecnológico são identificadas as
transformações ocorridas no mercado com o desenvolvimento
tecnológico e das redes de comunicação: a experiência francesa na
implantação pioneira de uma rede de comunicação, chamado Minitel e a
revolucionária rede mundial, a Internet. Os itens finais apresentam os
dados relativos à quantidade e perfil dos usuários volume de negócios da
Internet no mercado americano, francês e brasileiro.

No terceiro capítulo Implicações da Internet nos Conceitos sobre
Canal de Marketing serão apresentados as consqüências da economia
baseada na informação nos conceitos de canal de marketing: a Internet
como decorrente do varejo sem loja e do marketing direto, as definições
utilizadas, as motivações das empresas para a implantação de um site na
Internet e as modificações nas estruturas dos canais de marketing.

Ao final de cada capítulo são apresentadas as contribuições dos assuntos
abordados para o estudo.
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2.1) CANAL DE MARKETING

o Canal de Marketing constitui um aspecto primordial para as empresas
na obtenção dos objetivos de lucro. Isto porque é através das estruturas de
canais de marketing que os produtos e/ou serviços produzidos ou
comercializados chegarão até as mãos dos clientes finais. Para que bons
resultados sejam atingidos, faz-se necessária portanto, uma análise
cuidadosa das variáveis que afetam os canais de marketing no momento
da definição das estratégias da empresa - a relação com o composto
mercadológico, as funções a serem desempenhadas e os fluxos
envolvidos.

2.1.1) INTERMEDIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Com o objetivo de viabilizar este complexo processo de mixagem entre
produtos e necessidades, as diversas empresas que atuam no mercado,
especializadas na fabricação, no armazenamento, no varejo, e em
inúmeras outras áreas, se organizam juntando forças no canal de
marketing para tornar possível a entrega de bens para os usuários
industriais e consumidores finais. Após a fabricação de um produto é
preciso que este esteja disponível ao consumidor final para que possa ser
adquirido, ou seja, o produto é intermediado. (Cobra, 1992)

Portanto, a maiona dos fabricantes trabalha com intermediários de
marketing para colocar seus produtos no mercado. Eles constituem o
canal de marketing que também é chamado de canal de distribuição ou
canal de comércio. (Kotler, 1994)

Embora existam inúmeras possibilidades de arranjos de canal, em todos
eles existe um elemento comum que é o intermediário. Segundo Stern, EI-
Ansary e Coughan (1996), "os intermediários são assim chamados por
estarem entre o produtor e o consumidor"(p.3). Bowersox e Cooper
(1992) identificam os intermediários através de um esquema que
consideram tradicional para um arranjo de canal de marketing:
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Figura 1-Representação tradicional do canal de marketing

Fabricantes --. Atacadistas --. Varejistas --. Consumidores

Estrutura comercial Estrutura de consumo

Fonte: BOWERSOX, Donald J. e COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management.
McGraw-HiII: EUA, 1992, p.5

2.1.2) DEFINIÇÃO DE CANAL DE MARKETING

De acordo com Rosenbloom (1999), o conceito de Canal de Marketing
pode ser confuso, pois varia conforme as diferentes perspectivas ou
pontos de vista. Para o fabricante, o Canal de Marketing é visto como o
percurso' do produto através dos diferentes intermediários até o
consumidor ou usuário final; para atacadistas e varejistas, é definido
como a transferência da posse de mercadorias através dos vários agentes;
e por último, para os consumidores, representa "um monte de
atravessadores'?', como uma associação de empresas que se uniram com o
propósito de negociar.

Por causa dos diferentes pontos-de-vista, Rosenbloom (1999) afirma ser
impossível ter uma única definição de canal de marketing, adotando um
ponto-de-vista gerencial da tomada de decisão de Canal de Marketing
percebida principalmente através dos olhos da gerência de marketing em
empresas produtoras e de manufatura. Sendo assim, o referido autor,
define o canal de marketing como: "O contato entre organizações
externas que gerencia a operação para atingir seus objetivos de
distribuição." (p.9)

Os autores Stern e seus colegas (1996) definem os canais de marketing
"como um conjunto de organizações independentes envolvidas no
processo de tornar o produto ou serviço disponível para o uso ou
consumo."(p.Ol). Sem a existência dos canais de marketing, "os
consumidores não podem adquirir um produto acabado a menos que este

2 No original, o autor deu um tom coloquial ao termo middleman (intermediário).
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produto seja transportado para onde eles possam. ter acesso; armazenado
até eles estarem prontos para isso, e trocado por dinheiro ou outros bens e
serviços no momento de serem adquiridos por eles" (p.2).

Os autores Bowersox e Cooper (1992) ilustram o conceito de canal de
distribuição através de uma analogia com os atletas de uma equipe
esportiva: "Cada membro do canal atua em um papel específico. C.J O
canaL-q-uêresuITacfeste tipo de colaboração é definido como u~

~l .) .. d~e re aClOnam~exIstente entre empresas que participa no processo e
com-pra-e-venâa de produtos e serviços." (p.4)

Lovelock (1996) esclarece a diferença entre a distribuição de produtos e
serviços: "ao contrário dos fabricantes que necessitam de canais de
distribuição físicos para mover os produtos da fábrica para os clientes,
muitas prestadoras de serviços usam canais eletrônicos ou reúnem, em
apenas um canal, a fabricação do serviço, a loja do varejo e o local de
consumo."(p.19)

Dubois e Jolibert (1989) estabelecem as diferenças entre canal e circuito
de distribuição. O canal refere-se à sucessão de intermediários comerciais
que encaminham o bem do produtor ao consumidor; enquanto que o
circuito é relativo a uma categoria de produtos sendo constituído pelo
conjunto dos canais utilizados para distribuir seus produtos. "O circuito
de distribuição de brinquedos, por exemplo, compreende o conjunto de
diferentes canais envolvidos na distribuição de brinquedos: venda direta,
centrais de compras-hipermercados, central de compras-lojas de
departamento, atacadista-varejista." (p.500) Sendo assim, a sequência
atacadista-varejista, é um dos canais que integra o circuito de distribuição
de brinquedos.

Entretanto, a função do canal de marketing vai além da satisfação pelo
fornecimento de bens e serviços no local. Ela deve ser entendida de uma
maneira mais ampla pois, os canais também estimulam a demanda através
de atividades promocionais das organizações que o constituem, tais como,
varejo, representantes dos fabricantes e atacadistas. Além disso, como
ressaltam Stern e seus colegas (1996), o canal deve ser visto como uma
"rede organizada com o objetivo de criar valor para os usuários finais



gerando utilidade de forma, posse, tempo e local" (p.2). Essas utilidades
são inseparáveis, pois "não existirá produto completo sem que elas
tenham sido incorporadas em qualquer tipo de objeto, idéia ou serviço."
(Stern et al.,1996, p.2). Segundo Kotler (1994), os fabricantes são os
responsáveis pela produção da utilidade de forma, enquanto que as
organizações intermediárias na distribuição produzem utilidade de posse,
tempo e local.

Portanto, para estes autores, o principal foco do gerenciamento do canal
de marketing é a organização de empresas independentes em torno de
relacionamentos com o objetivo de transacionar mercadorias que serão
consumidas pelos clientes de acordo com as suas necessidades. "A idéia
principal é que canais são criados para facilitar e coordenar o fluxo
funcional da fabricação dos produtos até o consumo."(Bowersox e

ooper, 1992, p.16) "------------.- ....----.---. -,-

Por outro lado, cabe salientar que, a principal função dos canais de
distribuição é servir às necessidades dos consumidores. Para alcançar este
objetivo, os membros dos canais preocupam-se não somente com a
"disponibilização dos produtos e serviços nos locais mais adequados para
o consumo, mas também na quantidade, na qualidade e no preço exatos
que atendam às necessidades dos clientes". (Stern et al.,1996, p~ __ -

t,oJ -. .~

~ 2.1.3) MEMBROS PARTICIPANTES DO CANAL DE MARKETING

Rosenbloom (1999) separa os participantes em duas categorias, de acordo
com o respectivo envolvimento nas atividades do Canal de Marketing
(p.34 e 35):

• Membros participantes - Desempenham funções de negociação:
Comprar, vender e transferir posse dos bens. São os fabricantes,
intermediários (atacadistas e varejistas) e usuários finais (consumidor
e indústrias)

• Membros não participantes - Não desempenham funções de
negociação. São chamadas de agências facilitadoras: Transportadora,
armazéns, seguradoras, financiadoras, agências de propaganda,
empresas de pesquisa em marketing.

9
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2.1.3.1) Fabricantes

De acordo com Rosembloom (1999), os produtores e fabricantes são as
empresas que estão envolvidas na extração, crescimento e manufatura de
produtos, abrangendo também agricultura, pesca, construção e algumas
prestadoras de serviços. Apesar da grande variedade de produtos, todos
elas existem para satisfazer as necessidades dos mercados através de
produtos e serviços que devem estar disponíveis a seus respectivos
consumidores. Entretanto, o autor salienta que, "tanto pequenos como
grandes fabricantes, não estão em posição favorável para distribuir seus
produtos diretamente para seus consumidores finais. Isto porque,
geralmente, falta-lhes a especialização e a economia de escala para
desempenhar todas as tarefas de distribuição necessárias para
disponibilizar seus -produtos a custos baixos e de maneira eficaz e
eficiente aos seus consumidores finais". (p.36)

2.1.3.2) Intermediários

Segundo Rosenbloom, os intermediários são empresas independentes que
auxiliam os produtores e fabricantes (e usuários finais) no desempenho
das funções de negociação e outras tarefas de distribuição. Eles atuam
basicamente em 2 áreas: atacado e varejo.

a) Atacadistas

Conforme definição de Rosenbloom (1999), o setor de atacado está
engajado na venda de mercadorias para a.revendaou para negociação às
empresas do varejo, indústria, instituições, profissionais ou de
agricultura, bem como, para outros atacadistas. Também incluem as
empresas que compram mercadorias para outras empresas ou para vendê-
las a estas empresas-clientes. Stern et al. (1996) salientam que os
atacadistas são também caracterizados por não venderem um volume
significante para os consumidores finais.

As principais funções desempenhadas pelos atacadistas são, segundo
Rosenbloom (1999): prover cobertura de mercado, fazer contatos de
vendas, armazenar estoques, processar pedidos, reunir informações de



11

mercados e oferecer um serviço de valor agregado de suporte ao cliente
(p.45). O autor atribui aos atacadistas outras tarefas, como: assistência
financeira e de crédito, conveniência de sortimento, quebra de lotes,
suporte informativo e técnico.

Rosenbloom (1999) e Stern et al. (1996) identificam 3 tipos de
atacadistas: comércio atacadista; agentes, brokers, operadores e
corretores comissionados e as filiais e escritórios de vendas dos
fabricantes.

b) Varejistas

Stern et al. (1996) afirmam que o varejo consiste das atividades
envolvidas na venda de bens e serviços para os consumidores finais
objetivando o uso pessoal. "Em contraste com as vendas no atacado, a
motivação para a compra no varejo é sempre a satisfação pessoal ou
familiar que é decorrente do consumo final do item comprado" (p.50).
Dubois e Jolibert (1989) chamam de "fórmula de distribuição", a
estrutura de distribuição que se situa no ponto final do percurso da
mercadoria do produtor ao consumidor, ou seja o varejo, ponto de venda".
(p.500)

Citando Lazarus ', Rosenbloom (1999) afirma que "o papel do varejista no
canal de distribuição, independente de seu tamanho ou tipo, é interpretar
as demandas de seus clientes e encontrar e estocar as mercadorias que
este clientes desejam, quando eles os desejarem e da maneira como os
desejarem. Adicione-se a isso possuir o sortimento adequado no período
que os clientes estiverem prontos para comprar." (p.70)

Cobra (1992) conclui que as diferenças entre as funções dos atacadistas e
dos varejistas estão relacionadas aos mercados atendidos, tamanho das
compras, métodos de operação, área de cobertura geográfica e os custos
das mercadorias.

Rosenbloom (1999) identifica dois tipos de varejistas:

3 A obra citada por Rosenbloom (1999) é LAZARUS, Charles Y, "The Retailer as a link in the
Distribution Channel", Business Horizons, (February, 1961): 95~98
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• Varejo com lojas - uma imensa lista contendo pequenos varejistas, lojas de
desconto, shopping centers luxuosos, lojas de departamento, category
killers, varejo especializado, varejistas locais, regionais e nacionais .

•. Varejo sem lojas - empresas de venda por catálogo, empresas de vendas
direta (em casa), programas de TV e também varejistas que operam na
Internet.

Por ser o objeto de estudo, a utilização da Internet como canal de
marketing, o tipo Varejo sem lojas será apresentado de forma detalhada
em item específico.

o ~tÁ/;> ~S~ ~vC-v0

2.1.4) F~ÇÕES E FLUXOS EM CANAIS DE MARKETING

Para que os objetivos dos canais de distribuição, ou de marketing, possam
ser atingidos é necessário que existam "um grupo de instituições e
agentes interdependentes envolvidos com a tarefa de levar algo de valor
do local de concepção, de extração ou de produção, para o local de
consumo" (Stern et aI., 1996, p.8), desempenhando uma ou mais das
seguintes funções genéricas: lidar com estoques, venda, distribuição
física, serviços de pós-venda, concessão de crédito aos clientes. Portanto,
para Ievartseus 'produtospara o consumidor final, o fabricante precisa
assumir todas estas funções ou transferir algumas ou todas para os
intermediários. Os autores salientam que embora as instituições possam
ser eliminadas ou substituídas, suas funções continuam a existir devendo
ser transferidas e assumidas por outros membros do canal.

Segundo Rosenbloom (1999), "quando um canal de marketing é
desenvolvido, surgem uma série de fluxos que promovem a ligação entre
as organizações envolvidas na distribuição de produtos e serviços."(p.16)
Para Bowersox e Cooper (1992) "Uma maneira para melhor compreender
o canal de marketing é em termos de fluxos integrados de atividades ou
funções necessárias para completar a transferência de propriedade. A

- --- - ---~----

idéia principal é que canais são criados para facilitar e coordenar o fluxo
funcional da fabricação dos produtos até o consumo. (... ) Cada função é
essencial para a transferência de propriedade."(p.16) Por outro lado, Stern
e seus colegas (1996) definem fluxo como sendo "um conjunto de
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funções desempenhadas em seqüência pelos membros do canal. Além
disso, o termo tem a conotação de movimento."(p.l0)

Percebe-se portanto que não há uma padronização entre os autores com
relação às definições, de funções e fluxos nos canais de marketing. O
mesmo ocorre com suas respectivas denominações e classificações.

Stern et al. (1996) subdividem as funções segundo os respectivos fluxos
existentes entre os vários membros do canal: do produtor para o
consumidor, as funções de posse física, propriedade, promoção,
financiamento e risco; do consumidor para o produtor, envio de pedidos e
pagamento e, em ambos os sentidos, a função de negociação. Os fluxos
são denominados de títulos, físico, de negociação, promocional e de
pagamento, conforme mostra a figura abaixo:

Figura 2 - Fluxos de marketing nos canais

Fluxo de títulos
Fornecedores ~ Fabricante ~ Distribuidor ~ Consumidor

Fluxo Físico
Fornecedores ~Transportadores ----- Fabricante ~. Distribuidor --. Consumidor

Fluxo de Negociação
Fabricante Representativo •• Distribuidor •..• Consumidor

Fluxo Promocional
Agência de Propaganda e Mídia •..• Fabricante --. Distribuidor --. Consumidor

Fluxo de Pagamento
Fornecedores ~ Bancos~ Fabricantes ..- Distribuidor ~ Consumidor

Fonte: STERN, Louis W" EL-ANSARY, Adel I. e COUGHLAN, Anne T. Marketing Channels. 5th
edition, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1996, p.12

Bowersox e Cooper (1992) agrupam as funções em 3 setores: do
Comércio, as funções de compra e venda; de Logística, transporte e
armazenamento e, como Facilitador, financiamento, padronização, risco e
informações de mercado. Utilizando-se de termos parecidos aos de Stern
e seus colegas (1996), Rosenbloom (1999) define os fluxos mais
importantes a partir de um ponto-de-vista da estratégia e gerenciamento
do canal:
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• Fluxo de produtos - refere-se ao movimento físico atual dos produtos a
partir do fabricante passando por todas as partes que se apossam
fisicamente dos produtos, desde o seu ponto de produção até o consumidor
final. Inclui a empresa transportadora

• Fluxo de negociação - representa a interação das funções de compra e
venda associadas com a transferência da posse dos produtos. Atua nas duas
direções entre seus membros.

• Fluxo de propriedade - mostra a transferência da posse dos produtos
quando passam do fabricante ao consumidor final. A empresa
transportadora está excluída deste fluxo pois não toma posse do produto
nem está envolvida ativamente em facilitar sua transferência. Está apenas
envolvida no transporte físico do produto propriamente dito.

• Fluxo de informação - é bidirecional. Inclui a transportadora. Todos os
membros participam da troca de informações, e pode ser tanto para cima
como para baixo. Às vezes o fluxo ultrapassa o membro mais próximo. Ex.
do fabricante para o atacadista sem passar pela transportador como no caso
de informações sobre preços promocionais.

• Fluxo' de promoção - refere-se à comunicação persuasiva na forma de
propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e publicidade. A agência
de propaganda é incluída pois está envolvida ativamente no fornecimento e
manutenção do fluxo promocional.

Stern et aI. (1996) salientam que não é necessário que todas as
instituições participem de todos os fluxos considerando "um exemplo de
divisão de trabalho em uma escala macro" .(p.ll) Entretanto, os autores
salientam que para o gerenciamento da participação dos membros dos
canais nestes diferentes fluxos é muito importante que seja feito um bom
trabalho de coordenação:

A chave para coordenar os fluxos de canal é dividir informação entre os
membros do canal. A troca de informações é inerente em cada fluxo de canal.
Fabricantes, atacadistas, varejistas, bancos, e outros membros disseminam
informação e tecnologia de sistemas de telecomunicações para assegurar a
troca de informações exigida para coordenar o canal e valorizar o serviço ao
cliente. (Stern, El-Ansary, Coughlan, 1996,p.ll)

2.1.5) FATORES DETERMINANTES PARA O SURGIMENTO DAS ESTRUTURAS
DE CANAIS DE MARKETING

Kotler (1994) e Fletcher (1990) classificam as estruturas de canal de
acordo com a quantidade de níveis. Existe uma divergência na
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contagem do número de níveis entre estes autores e Rosenbloom
(1999). O que para eles é chamado de canal de nível zero, para
Rosenbloom é de nível dois pois este considera o fabricante e o
consumidor. A figura seguinte apresenta a estruturação de canais de
marketing segundo a perspectiva da quantidade de níveis.

Figura 3 - Canais de marketing para bens de consumo

Canal de um nível
Q)-c:
CIl
.~-:o
CIlu..

•..
o

"O·E
::::l
CJ)
c:o
Ü

Canal de nível zero

Canal de dois níveis

Fonte: KOTLER, Philip. Administração de Marketing - Análise, Planejamento, Implementação e
Controle. 4" edição, São Paulo: Ed. Atlas, 1994, p.457

Para Rosenbloom (1999), a principal dimensão discutida por este enfoque
é a extensão (o número de níveis de intermediários em um determinado
canal) sendo falha na definição explícita da estrutura de canal e na
identificação do relacionamento entre a estrutura e a administração do
canal. A definição estrutura de canal adotada pelo autor baseia-se em um
perspectiva gerencial: "Um grupo de membros do canal aos quais são
alocados um conjunto de tarefas de distribuição. ( ... ) Isto significa que
dado um conjunto de tarefas de distribuição que precisam ser
desempenhadas para completar os objetivos de distribuição da empresa, a
gerência precisa decidir como alocar ou estruturar estas tarefas." (p.24).
A próxima figura apresenta a estrutura de canal segundo a perspectiva
gerencial.
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Figura 4 - Canais de Marketing de produtos para revestimento de piso

Fabricante

+
Atacadistas

independentes

+ +
Mass Sucata e

Merchandisers fomecedores de
mal. construção
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Lojas Varejistas

Homecenter especializados
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I Construtores -I
r I 1

Instituições

Consumidores
, ,

Instaladores r Empresas 1
contratados

Fonte: ROSENBLOOM, Bert. Marketing Channel= A Management View. The Dryden Press, EUA,
1999, 6" edição, p. 25

Após O estudo de vários autores com relação 'às razões pelas quais OS

canais de marketing são criados, a autora classificou-as em 8 fatores
determinantes: econômicos, sistêmicos, relacionados à prestação de
serviços, financeiros, tecnológicos, adicionais e impeditivos.

a) Fatores Econômicos

De acordo com Stern et aI. (1996), a principal explicação para a
existência dos canais é econômica, por ser importante na determinação
de suas estruturas. Segundo esses autores, o surgimento destas
instituições orientadas para a distribuição pode ser delimitado em termos
de 4 passos relacionados entre si, todos com conotações econômicas:
aprimoramento da eficiência do processo, ajuste da discrepância do
sortimento, rotinização das transações e facilitação no processo de
pesquisa (p. 3).
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Na mesma linha de raciocínio, Bowersox e Cooper (1992) afirmam que
motivações econômicas deram origem aos canais de distribuição com o
objetivo de melhorar o processo em 3 aspectos principais: performance
funcional, redução da complexidade e especialização.

I Rosenbloom (1999), citando as teorias econômicas de Adam Smithno
clássico A Riqueza das Nações publicado em 1776, atribui à
especialização e divisão do trabalho a razão pela existência dos
intermediários. "Quebrando uma tarefa complexa em outras menores e
menos complexas, alocando-as às partes (aos membros) que são
especialistas em desempenhá-las, conseguindo resultados muito mais
eficientes e maior distribuição." (p.19). Segundo Rosenbloom (1999),
através da administração de canais estabelece-se uma melhor relação
entre o esforço da negociação e o objetivo da distribuição, decorrente da
eficiência do contato entre as organizações envolvidas nas funções de
negociação.

De acordo com Dubois e Jolibert (1989), as vantagens oferecidas pelo
canal de distribuição são: redução do número de transações, realização de
economias de escala, melhoria no sortimento oferecido aos consumidores
e maior eficiência na resposta aos anseios dos consumidores.

Em suma os autores consultados revelam que motivações econômicas
estão relacionadas com as necessidades do processo de troca, melhoria da
eficiência, redução da discrepância no sortimento, rotinização e a
facilidade no processo de pesquisa.

b) Fatores Sistêmicos

Stern et al.. (1996) afirmam que o surgimento de canais de marketing
precisa ser analisado sob uma ótica sistêmica:

o mais importante para a análise da estrutura de canais é compreender que
estes são formados por instituições e agências interdependentes. Ou seja, seus
membros apresentam uma interdependência relativa para o desempenho da
atividade. Um canal pode ser visto como um sistema por causa desta
interdependência - é um sistema de componentes interrelacionados e
interdependentes engajados na produção de um determinado resultado. (Stern,
El-Ansary e Coughlan, 1996, p.l4)
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Nesta visão de sistemas apresentada por Stern e seus colegas (1996), o
canal de distribuição compreende 2 subsistemas principais: o comercial e
o usuário final. O Subsistema Comercial inclui um grupo de instituições
e agentes de marketing alinhados verticalmente, como fabricantes,
atacadistas, e varejistas, sendo que cada membro do canal comercial é
dependente de outras instituições para atingir seus resultados. Tomando-
se como exemplo o caso de um produtor, este é dependente de um
varejista para levar o seu produto até o usuário final, e com isso atingir o
resultado esperado, no caso o objetivo de lucro.

Segundo os referidos autores, como todos os sistemas o canal de
marketing também possui limitações tais como: geográficas (relativas à
sua área de atuação no mercado), econômicas (sua capacidade de
gerenciamento de uma certa quantidade de bens e serviços) e humanas
(capacidade do canal em interagir com outros elementos do sistema).
Além disso, um canal sendo um sistema, faz parte de um sistema maior
que lhe fornece os insumos necessários e impõe restrições à sua operação.
O canal é parte de uma estrutura de distribuição, que está contida no
sistema nacional, que por sua vez faz parte do sistema internacional.

Rosenbloom (1999) afirma que "o ambiente sócio-cultural é a principal
força que afeta a estrutura de canal." (p.91) De acordo com o autor,
mudanças em variáveis como padrões etários da população, na estrutura
familiar e de domicílios, além do papel da mulher, foram importantes
para a transformação nos canais de marketing.

A mesma opinião é compartilhada por Stern et aI. (1996), "a estrutura de
canal é determinada em parte pelo ambiente no qual o canal
opera".(p.15). Os autores mencionam inúmeros exemplos de mudanças
ambientais que têm afetado no últimos tempos estas estruturas. Abaixo,
são mencionados alguns destes exemplos que estão intimamente
relacionados com o objeto de estudo desta dissertação:

• Modificação no comportamento de compra dos consumidores finais
decorrente do avanço acelerado das novas aplicações na tecnologia de
computadores e de suas redes.
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• Aumento do nível de exigência por valor e conveniência, que leva a novas
experiência de compra. O desenvolvimento de tecnologias emergentes
como computadores pessoais, TV interativa, telefones com telas, shoppings
eletrônicos, possibilitam aos consumidores desfrutar de "Compras
Virtuais" sem sair de suas casas.

• As mudanças no estilo de vida dos consumidores está levando a uma maior
demanda por uma variedade de serviços, incluindo, a ênfase crescente no
tempo de lazer, cuidado com o corpo, manutenção da saúde, e/ou o
crescimento de produtos especializados de esporte, supermercados, spas e
lojas de conveniência abertas 24 horas.

• Os consumidores cada vez com menos tempo disponível, têm rejeitado a
rigidez do horário comercial, e exigem o acesso à informação, transações e
serviços no horário que lhes for mais conveniente.

c) Fatores Relacionados à Prestação de Serviços

Segundo Dubois e Jolibert (1989) os canais de distribuição desempenham
o papel necessário para o ajuste entre a oferta e a demanda, sendo neste
sentido, criadora de serviços.

Lovelock (1996) salienta que, embora os compradores estejam
interessados principalmente em adquirir o produto, arnaneira como são
tratados durante o processo de entrega tem também um impacto
importante em sua satisfação.

Stern e seus colegas (1996) utilizam a teoria elaborada anteriormente por
Bucklin" para ampliar a análise dos fatores para o surgimento das
estruturas de canal:

Sabe-se que os membros do canal de distribuição desempenham mumeras
funções de marketing (...) com o objetivo de reduzir a pesquisa dos
consumidores, economizar tempo, estoques e outros custos. Se outras
variáveis permanecerem iguais, principalmente o preço, os consumidores
finais terão maior preferência pelo canal de marketing que lhes proporcionar
um maior nível de prestação de serviços. (Stern, El-Ansary e Coughlan, 1996,
p.16)

De acordo com Bucklin citado em Stern et aI. (1996) existem 4 ofertas
genéricas de serviços:

4 os autores utilizam a obra BUCKLIN, Louis P., A Theory of Distribution Channel Structure.
Berkeley: IBER Special Publications, 1966
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1. Conveniência espacial (ou descentralização do mercado)
proporcionada pelo atacadista e/ou rede varejista que aumenta a
satisfação dos consumidores pela redução das dificuldades de
deslocamento e custo de pesquisa. Exemplos: Shopping centers,
supermercado de vizinhança, lojas de conveniência, vending machines
e postos de gasolina.

2. Tamanho do lote - número de unidades adquiridas em cada transação
e/ou a quantidade contida na embalagem podem afetar o bem-estar do
consumidor familiar ou industrial.

3. Tempo de espera ou entrega - o quanto o consumidor precisa esperar
entre o pedido e o recebimento das mercadorias. Quanto mais tempo,
mais inconveniente para o consumidor, que precisa planejar a compra
com antecedência. Normalmente, quanto maior a espera mais os
clientes são recompensados com menores preços, como no caso de
compras por catálogos e outro tipo de canais de marketing de venda
direta.

4. Variedade de itens - quanto maior a extensão do sortimento ou a
variedade de produtos disponíveis para o consumidor no canal de
marketing, maior o custo de distribuição proveniente da complexidade
em realizar o levantamento de estoques. Por exemplo, os
supermercados tem um sortimento bem maior do que um atacadista,
mas que em contrapartida, vende a preços bem menoresA_ _____

Entretanto, de acordo com Stern et aI. (1996), o crescimento do número
de intermediários incluídos em uma estrutura de canal, é proporcional ao
nível de serviços requeridos pelos usuários finais que devem escolher
entre estruturas de canal que lhes forneça serviços específicos a preços
relativamente baixos, ou outras em que serviços e preços são altos. Os
referidos autores salientam que "quanto mais o usuário final participa do
fluxo de marketing (em termos de pesquisa, posse física, financiamento,
etc.), maiore.s_de-vem-seras-te-compensas-p--orseus-e-sf-Gr..ç.ns". (p.17)

~ portanto, que a estrutura de canal resultante é função do
desejo dos membros do canal em atingir economias de escala relativas
para cada um dos fluxos de marketing e a demanda dos consumidores
pelos vários serviços. Considera-se uma estrutura ótima aquela que
minimiza o custo total do sistema, tanto para o subsistema comercial
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como para o usuário final. Esse ponto acontece no momento em que se
atinge um ajuste adequado do nível de serviços prestados.

De fato, a este respeito, Stern et aI. (1996) salientam que os membros de
um canal podem tentar transferir o grau de suas participações em cada
um dos fluxos com o objetivo de fornecer o maior leque de serviços
possíveis a seus clientes incorrendo no menor custo possível. Mas esta
transferência exige tanto coordenação como cooperação entre as partes.
Esta é a razão que torna o gerenciamento de sistemas de canais uma
ativiãade-tã-o-crí-t-i-ca-tP:-tT)~ 0 _

Portanto, mesmo no que se refere a um canal de distribuição, os seus
integrantes precisam estar cientes que o principal objetivo na oferta de
serviços deve ser a entrega de serviços de qualidade. (Stern et aI., 1996)

d) Eatores.Eínanceíros

Segundo Stern et aI. (1996) a análise dos custos de marketing também são
de extrema importância para a determinação da estrutura de canal. De
acordo com os autores, cada fluxo de marketing pode ser analisado __como
tendo diferentes curvas de custo, que podem incluir retornos crescentes,
decrescentes ou constantes. Portanto, uma empresa que tenha recursos
limitados em mercado altamente competitivo, na maioria das vezes,
delega atividades a empresas especializadas que as executam com custos
menores.

Com esta desintegração vertical, a empresa é capaz de reduzir seu custo
marginal e aprimorar sua posição competitiva. Além disso, um membro
do canal pode melhorar seu posicionamento assumindo somente aquelas
funções que pode executar com maior eficiência, resultando em sinergia
que ajuda a reforçar a competitividade em todo o canal. Conclui-se
portanto, que os intermediários especializados são capazes - -de
proporcionar redução de custos para empresas que os contratam, que
podem dessa maneira se concentrar nas atividades inerentes ao próprio
negócio.

Entretanto, segundo os autores com o passar do tempo pode ocorrer uma
reintegração das atividades delegadas aos intermediários. A reintegração
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vertical ocorre quando os resultados da empresa crescem e ela busca
aprimorar os serviços prestados aos clientes. Além disso, mudanças na
tecnologia também podem levar a empresa a reassumir as atividades
delegadas a terceiros, por se sentirem mais capazes em desempenhar suas
funções adequadamente.

Para exemplificar estes movimentos nas estruturas de canal, os autores
citam o caso de pequenos fabricantes que no início de suas atividades
utilizam intermediários: representantes de vendas, transportadoras,
armazéns, financiadoras. Quando atingem um certo porte formam sua
própria força de vendas, armazenam seus produtos, transportam por frota
própria e se auto-financiam.

Apesar das inúmeras vantagens apresentadas, Stern et aI. (1996)
salientam que existem vários problemas associados com a transferência
de funções entre os membros do canal de distribuição. É o caso da
dificuldade na separação dos custos agregados associados com a
performance de vários fluxos de marketing, além do fato de que muitas
empresas trabalham com múltiplos produtos e serviços tornando
complexa a alocação de custos entre elas.

e) Fatores Estratégicos

De acordo com Rosenbloom (1999), "depois da estratégia de produto,
preço e promoção, o chamado quarto 'P' do composto mercadológico, o
place, ou estratégia de canal de marketing, proporciona um maior
potencial na obtenção de urna .ya1}tagem. competitiva quando comparada
com os outros pois é mais difícil para os concorrentes copiarem no curto
prazo." (p.5) As razões apontadas estão relacionadas com fato de a
estratégia de canal de marketing ser de longo prazo, na maioria das vezes
requer uma estrutura e é baseada em relacionamentos e pessoas.

Conforme os autores Bowersox e Cooper (1992), a definição da estrutura
de marketing deve estar condizente com a estratégia da empresa: "uma
clara definição do que constitui o negócio principal serve para orientar a
empresa em uma única posição no mercado perante clientes e
concorrentes. As empresas precisam desenvolver processos específicos
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em busca de uma vantagem diferencial junto a um importante segmento
de mercado" (p. 145).

Aplicando-se os conceitos de Porter (1996) à determinação das estruturas
de canal de distribuição tem-se 3 alternativas para cada tipo de estratégia
competitiva escolhida pela empresa:

1. liderença de custo - implica na produção e distribuição de produtos
com o mais baixo custo possível para um segmento de consumidores
sensíveis a preço. A principal vantagem competitiva alcançada pela
liderança de custo é uma estrutura de custo unitário que permite
atingir uma grande participação de mercado e lucratividade acima da
média.

2. diferenciação - enfatiza a singularidade do produto ou serviço de uma
maneira que é muito importante para consumidores não sensíveis a
preço. A singularidade pode ser alcançada através do design,
performance, qualidade, ou principalmente diferenciação das redes de
distribuição e serviços prestados. Utilizando-se desta estratégia, a
empresa espera se proteger da concorrência desenvolvendo prestígio
da marca ou a fidelidade do consumidor.

3. segmentação - implica em se concentrar em um determinado
segmento de mercado ou em um setor. Considerando que liderança de
custo e diferenciação visam todo um setor, estratégias de segmentação
são elaboradas para atingir um único segmento de-mercado. O -ebjetivo
é isolar-se dos concorrentes, servindo um mercado restrito com mais
eficiência e efetivamente do que as empresas que estão competindo
por uma parte maior do mercado.

Segundo Bowersox et al. (1992), o fato de o canal de distribuição poder
ser desenhado de uma maneira única, representa uma grande oportunidade
para que a empresa ganhe vantagem competitiva com relação a. seus
concorrentes. Portanto, em um ambiente altamente competitivo como o
atual, a distribuição de bens e serviços passa a ter um papel decisivo pois
é através da estruturação de novos canais que as empresas podem se
adaptar e atender aos inúmeros e recentes segmentos de mercado de uma
maneira mais precisa e efetiva. Neste sentido, Bowersox e Cooper (1992)
afirmam que "a arena para a competição no sistema de livre mercado é o
canal de marketing. É no canal de marketing que o processo e a dinâmica
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da competição se localiza e o sucesso ou fracasso das empresas- e
iniciativas individuais é determinado".(p. 4)

f) Fatores Tecnológicos

De acordo com Rosenbloom (1999), face às rápidas mudanças e à
aceleração da tecnologia, os responsáveis pelo gerenciamento do canal
têm que selecionar aqueles desenvolvimentos que são mais relevantes
para a sua empresa e para os participantes do canal de marketing,
determinando em seguida, como estas mudanças irão afetá-los.
Entretanto, o autor ressalta que esta é uma tarefa difícil pois raramente as
mudanças tecnológicas são previsíveis e regulares. Como exemplo,
Rosenbloom (1999) cita o surgimento do celular, CD, fax, computadores
pessoais, automação de estoques, scanners, as várias formas de efetuar as
compras - por anúncios de televisão, por computadores e canais
especializados exibidos na TV a cabo. O autor destaca, principalmente o
surgimento recente da Internet e como esta já tem afetado as estruturas de
canal de marketing, que serão abordadas em detalhes em item específico.

Segundo Stern et aI. (1996), a tecnologia é um fator importante na
determinação das características da estrutura dos canais. Para
exemplificar, os autores citam o supermercado, cujo aparecimento foi
conseqüência das inovações em comunicação e mídia de massa,
automóvel, caixa registradora, embalagens e refrigeração.

g) Fatores Adicionais

Além dos fatores apresentados até o momento, Stern et aI. (1996)
identificam um conjunto diverso de outras razões que levam os canais a
assumirem determinadas características estruturais associadas às:

• Características físicas - geografia, tamanho da área de mercado,
localização dos centros produtores, concentração da população. Os
canais de distribuição tendem a ser extensos (com mais
intermediários) quando a produção é concentrada e a população e os
mercados são dispersos.
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• Sociais e comportamentais - o surgimento de uma nova forma de
distribuição serve para equilibrar as forças entre os agentes do
mercado. Por exemplo: o uso de marcas próprias pelos varejistas é
uma reação contra o poder dos grandes fabricantes detentores das
marcas líderes nacionais.

• Política - leis municipais, estaduais e federais influenciam direta ou
indiretamente. Elas podem restringir a distribuição, discriminação de
preços, prática de vendas injustas, além de autorizações específicas
para atuar em certos canais.

Após a identificação dos diversos fatores responsáveis pela determinação
dos inúmeros formatos de estruturas de canal pode-se afirmar que quando
as exigências do consumidor e dos membros do canal são atendidas
configura-se o que Stern e seus colegas (1996) denominaram de estrutura
normativa. Segundo eles, nessas condições, "não existirá nenhuma outra
estrutura que poderá criar maiores retornos financeiros e mais satisfação
ao usuário final." (p.17)

h) Fatores Impeditivos

Apesar de existirem inúmeros fatores favoráveis para "o surgimento de
novos canais de marketing com estruturas normativas, a análise da
realidade mostra a persistência de canais ineficientes. Para solucionar
este paradoxo, os autores Stern et aI. (1996) buscaram ajuda nos estudos
desenvolvidos por Mcf.ammon ' tendo identificado 5 razões possíveis:

1. Solidariedade - Os participantes do canal se organizam em grupos que
tendem a manter a práticas tradicionais e os antigos relacionamentos.
Por exemplo: o canal das lojas de departamento que se unem para
bloquear asoperaçõesdas lojas de desconto.

2. Valores empreendedores - Grandes empresas estão orientadas para o
crescimento, tendem a adotar critérios econômicos para as decisões e
usam novas e eficientes tecnologias. Por outro lado, as pequenas

5 A obra consultada pelos autores foi McCAMMON, Jr., Bert C. "Altemative Explanations of
Institutional Change and Change Evolution" in MOLLER, Jr., William G. e WILEMON, David L.,
Marketing Channels. Homewood: Richard D. Irwin, 1971, pp. 136-141.



26

empresas apresentam expectativas limitadas, tendendo a manter o
status quo, a visualizar a curva da demanda como fixa, resistindo ao
crescimento.

3. Rigidez organizacional - as empresas reagem positivamente às
inovações, mas o processo de mudança leva tempo por causa da
rigidez organizacional.

- -- - - - - -- -

4. A posição da empresa no canal - dependendo de sua posição no canal,
os membros podem lutar para manter o status quo, enquanto que
outros estão preocupados em rompê-lo com um comportamento
competitivo diferente, com o objetivo de alcançar uma posição de
destaque.

5. Segmentação de mercado - As novas instituições não atendem a todos
os segmentos de mercado. As tradicionais procuram atender aos
segmentos leais, portanto não são compelidas a mudar.

2.1.6) ADMINISTRAÇÃO DE CANAIS DE MARKETING

Neste item serão apresentados os aspectos importantes a serem
considerados na administração dos canais de marketing quando do
surgimento de novas estruturas. Após o estudo de vários autores, a
pesquisadora identificou 4 aspectos que merecem atenção especial nesta
situação: a competição e o identificação de conflitos, a administração de
portfólio de canais, a adequação ao composto mercadológico e a
avaliação dos resultados.

a) Competição e Identificação de conflitos

A cooperação entre os membros do ca~d.e-mafket,,' g é de suma
importância para que os objetivos 9~istribuiçãO estabel cidos sejam
alcançados. Entretanto, segundo ~osenbloom (1~ o canal de
marketing é caracterizado não apenas"-P~_r~oGesso econômico mas
também pelo processo comportamental. "Dado que o canal de marketing é
um sistema social, não há como escapar da dimensão fundamental do
comportamento inerente em todos os sistemas sociais - o conflito."

~
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(p.121). Para Stern e seus colegas (1996), embora as organizações tentem
maximizar sua autonomia, o estabelecimento da interdependência gera o
conflito de interesses, por isso a necessidade de uma coordenação mínima
para garantir a execução das tarefas do canal. De acordo com os autores,
"quanto maior a interdependência, maior a oportunidade para
interferência na conquista dos objetivos, e portanto, maior o potencial
para o conflito entre as organizações." (p.306)

Segundo definição de Stern et aI. (1996) "o conflito de canal é a situação
na qual um membro percebe outro(s) membro(s) como engajado(s) em
comportamentos que impedem-no de atingir seus objetivos." (p.306)
Citando os estudos de Magrath e Hardy", os autores afirmam que os
conflitos podem ser classificados em: baixo, médio e alto, de acordo com
a combinação entre a intensidade, freqüência e importância dos conflitos.

Kosiur (1997) afirma que o conflito no canal ocorre quando uma forma de
venda de bens canibaliza as vendas através de outro canal. Segundo o
autor, isto normalmente acontece quando a empresa não dedica tempo e
recursos suficientes para manter ambos os canais. ~----~----

--"""/.~==~~=.=._~.~é~======~=======
Para Stern et aI. (1996) existem três fontes de conflito: divergência de
objetivos, falta de consenso sobre o domínio (relacionado com a
população atendida, cobertura territorial, divisão e performance das
tarefas e o uso da tecnologia) e diferenças na percepção da realidade.
Rosenbloom (1999) completa a lista destes autores, citando também a
incongruência nos papéis, a escassez de recursos, a diferença nas
expectativas e as dificuldades de comunicação, como causas geradoras de'.

\;

'\,COnflit/o. _..- '.""
'.~, .

'<> -~

Apesar de em alguns casos ser prejudicial para a eficiência do canal,
"sem nenhum conflito, os membros do canal tendem a ficar passivos e
sem motivação. ( ... ) O conflito impulsiona os membros do canal a
adaptar, crescer e aproveitar novas oportunidades." (Stern et aI., 1996,
p.314) Assim, os autores separam os conflitos em patológicos e

.._~--.~~---_ .._-~

6 Stern e seus colegas (1996) utilizaram a obra: MAGRATH, Allen J.e HARDY, Kenneth G. "A
Strategic Framework for Diagnosing Manufacturer-Reseller Conflict", Marketing Science lnstitute
Report No. 88-101 (Cambridge, MA: Marketing Science Institute, 1988), p.3
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construtivos. Da mesma forma, Rosenbloom (1999) estabelece a diferença
entre competição e conflito: "a competição é o comportamento centrado
no objeto, indireto e impessoal. Por outro lado, o conflito é direto,
pessoal centrado no comportamento do oponente. Portanto, numa situação
de conflito não é a força do mercado impessoal que a empresa tenta
ultrapassar, mas outras firmas do sistema com as quais está em conflito."
(p.121)
~

iRosenbloom (1999) se utiliza dos estudos de Palamountain 7 para
/

estabelecer os diferentes tipos de competição:

• Horizontal - os mesmos tipos de empresas no mesmo nível do canal
concorrem umas com as outras. Ex. montadora de automóveis x outra,
supermercado x outro supermercado. Chamado por Durocq (1989,
p.27) de competição Intratipo.

Intertipo - diferentes tipos de empresas no mesmo nível do canal
concorrem umas com as outras. Ex.: loja de desconto x loja de
departamento

• Vertical - membros do canal que ocupam diferentes níveis concorremruns com os outros. Ex.: varejista x atacadista, fabricante x varejista -
marca de jeans dos fabricantes (Lee, Levi' s) x marcas próprias dos
varejistas (Gap, l.C. Penney)

• Sistema de canal - sistemas completos de canais concorrem com
outros como unidades. Para isso precisam ser empresas organizadas e
coesas. Ex.: canais corporativos, contratados e administrados.

b) Portfólio de canais

Segundo Rosenbloom (1999), a origem do conceito de portfólio é o setor
financeiro. "O investidor encara o sortimento de investimentos que possui
como um portfólio. Ao longo do tempo, o investidor muda a composição
da carteira de investimentos do portfólio para atingir seus objetivos
financeiros através de diferentes estratégias para cada um dos
investimentos." (p.187) Entretanto, o conceito de portfólio tem sido
utilizado por inúmeras outras áreas, inclusive a de marketing, cuja

7 Rosenbloom Ó 999) baseia-se na obra: PALAMOUNTAIN, Joseph C. The Politics oi Distribution.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955
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aplicação mais usual é no gerenciamento de produtos'', no qual o
composto de produtos fornecidos pelo fabricante pode ser representado
como o seu portfólio de produtos.

Quando da sua aplicação à administração dos canais de marketing, o
conceito é chamado de Análise do Portfólio de Distribuição" (DPA do
original em inglês). "Cada estrutura bem como grupos definidos de
membros do canal são considerados com um investimento específico 7
dentro do portfólio." (p.188) Sua principal função é concentrar-se com
mais intensidade nos membros do canal, analisando-se toda a estrutura de íJ

canal do fabricante e/ou dos membros do canal como se fosse um
portfólio. Além disso, possibilita um método amplo para categorizar os
membros do canal.

c) Composto Mercadológico r/
Com base nos estudos de McCarthylO, Kotler (1981, p.77) identifica as
quatro variáveis de decisão de marketing, chamadas cie ~'4_'p_s'~:_~~()d!l!o,
Ponto de distribuição, Promoção e Preço. Segundo o autor é tarefa da
empresa encontrar as melhores composições para suas variáveis de
decisão de marketing. Estas composições são chamadas de "Composto de
Marketing". Segundo Rosenbloom (1999), através do composto certo de
marketing é possível. fornecer e manter o nível adequado de satisfação
esperado pelo público-alvo, considerando as contribuições possíveis de
cada variável para atender a suas respectivas demandas:

Portanto, o papel da distribuição precisa ser considerado junto com o produto,
preço e promoção. (...) Se o público-alvo enfatiza bastante a maneira como o
produto é vendido, em que prazo e conveniência está disponível e onde é
vendido, a distribuição será a principal variável no composto de marketing.
(Rosenbloom, 1999, p.172)

8 Rosenbloom (1999) refere-se a DAY, George S. "Diagnosing the Product Portfolio". Journal of
Marketing (April 1977: 29-38.
9 Rosenbloom (1999) baseia-se em PERRY, David. "How you'll manage your 1990s Distrbution
Portifolio". Business Marketing (June 1989), 52-56.
10 Kotler (1981) tornou famoso o conceito dos "4 Ps" baseando-se em McCARTHY, Jerome E. Basic
Marketing: A Managerial Approach. edição revisada (Homewood, 111: Richard D. Irwin, Inc., 1964),
pp.38-40.
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o referido autor salienta que precisa ser dada uma maior importância ao
canal de marketing se prevalecerem certas condições:

• A distribuição é a variável mais relevante para satisfazer o público-
alvo;

• Existe igualdade entre os concorrentes nas outras 3 variáveis do
composto de marketing;

• Um alto grau de vulnerabilidade existe por causa da falta de atenção
dos concorrentes com relação aos canais de marketing e

• A distribuição pode alavancar a empresa criando sinergia a partir dos
canais de marketing

Stern e seus colegas (1996) identificam as políticas que podem ser
praticadas pelos membros do canal com relação às variáveis preço e
produto. O fabricante pode determinar aos atacadistas e varejistas a
adoção de um preço fixo, ou de um preço diferenciado que se ajuste à
elasticidade da demanda e à sensibilidade a preços por parte dos
consumidores. Com relação ao produto, os autores identificam a
distribuição exclusiva de determinado produto ou marca exigida por seu
respectivo fabricante, a venda casada de um produto secundário com
aquele desejado pelo comprador e a venda forçada em que, para obter um
item, o comprador deve adquirir a linha completa.

Rosenbloom (1999) salienta que mesmo que a ênfase em determinado "P"
varie conforme a empresa e a situação, deve-se sempre dispensar uma
atenção especial ao "place":

Dado que a distribuição é uma das principais variáveis controláveis do
composto mercadológico, é tão importante para a empresa buscar uma
vantagem diferencial em seu planejamento de canais, quanto com relação às
estratégias de produtos, preço e promoção. Com base em uma vantagem
competitiva no canal de marketing obtém-se um ótimo diferencial e de longo
prazo pois não pode ser copiado facilmente pelos concorrentes. (Rosenbloom,
1999, p.177)

d) Avaliação dos resultados

De acordo com Rosenbloom (1999), da mesma forma como se avaliam os
funcionários de uma empresa, os membros do canal de marketing também
devem ser avaliados, diferenciando-se entretanto, pelo fato de serem
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empresas independentes e em um processo interorganizacional. O autor
identifica 4 fatores que afetam o escopo e a freqüência com que são
realizadas as avaliações: grau de controle do fabricante sobre os
membros, a importância relativa de seus participantes, a natureza do
produto e o número de membros do canal. Com base nos estudos de
Pegram 11, Rosenbloom apresenta 2 tipos de avaliação utilizadas pelos
fabricantes: monitoramento diário relacionado exclusivamente com
critérios de vendas e acompanhamento global da performance com
critérios desenvolvidos especificamente para uma auditoria periódica.

Com relação à avaliação Stern et aI. (1996) afirmam que "as medidas de
performance financeira devem ser o resultado da performance
relacionadas com as atividades e deveres de vários canais." (p.448) Os
autores propõem que a avaliação dos "3 ES,,12:

• Eficácia (entrega e estímulo) - a habilidade mundial dos canais em
entregar os serviços demandados pelos usuários finais ao custo mais eficaz
possível

• Igualdade - é o nível a que cada um dos participantes tem a mesma
oportunidade de uso e facilidade de acesso aos canais de marketing
disponíveis no país.

• Eficiência (produtividade e lucratividade) - refere-se ao custo de utilização
dos recursos de uma sociedade para que resultados específicos tenham sido
atingidos.

Para a realização da auditoria de performance global, Rosenbloom (1999)
sugere que sejam avaliados os aspectos relativos à: performance de
vendas dos membros do canal com relação aos seus clientes, o nível de
estoques mantidos, suas habilidades de vendas, suas atitudes frente aos
produtos e ao fabricante, a maneira como lidam com as linhas _deprodutos
concorrentes e com a concorrência e suas perspectivas gerais de
crescimento.

11 Rosenbloom (1999) utiliza a obra: PEGRAM, Roger. Selecting and Evaluating Distributors. New
York: National Industrial Conference Board, 1965, p.103-104.
12 No original Effectiveness, Equity e Efficiency.
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2.1.7) CONTRIBUIÇÃO DO CAPÍTULO PARA O ESTUDO

o estudo dos conceitos de canais de marketing resulta em 7 questões
estratégicas que deverão ser avaliadas nos estudos de caso:

1& Foco no cliente - O objetivo primeiro que deve nortear as ações da
empresa quando da escolha das estruturas de canais de marketing é
atender às necessidades dos consumidores. Portanto o canal de
marketing precisa estar adaptado a estas necessidades.

1& Cooperação entre as organizações participantes - Embora sejam
empresas independentes com objetivos muitas vezes divergentes, os
membros do canal devem empreender esforços no sentido de
estabelecer relacionamentos coesos para que o principal objetivo da
distribuição seja alcançado: a criação de valor para o cliente.

1& Desempenho de várias funções - O estabelecimento de canais de
marketing é primordial não apenas para a distribuição de bens e
serviços, mas também para que as outras funções (negociação,
transferência de propriedade, informação e promoção) envolvidas no
processo de compra e venda possam ser desempenhadas. Não existe
nenhuma função mais importante do que outra, portanto, cada um dos
membros do canal designados para desempenhá-las são fundamentais
para o processo. Mesmo que algum participante do canal seja
eliminado, sua respectiva função é assumida por outro(s) membro(s).

1& Fatores determinantes- Existem vários fatores que impulsionam o
surgimento dos canais de marketing (econômicos, sistêmicos,
relacionados com a prestação de serviços, financeiros, tecnológicos e
adicionais). I

1& Competição - Independente do fator determinante, o aparecimento de
novos canais são benéficos pois estabelece a competição, levando à
melhoria dos serviços prestados pelos participantes dos canais de
marketing que já atuavam no mercado.

1& Administração da carteira de canais - A atuação da empresa em
vários canais de marketing deve estar inserida em uma perspectiva de
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administração de portfólio utilizando-se de diferentes estratégias para
obter os melhores resultados financeiros. Sendo assim, a avaliação dos
resultados de cada uma das estruturas é primordial para que a empresa
saiba se os objetivos traçados foram atingidos.

1& P de "place" - A estrutura de canal de marketing deve ser condizente
com as outras variáveis do composto mercadológico cuja estratégia
deve ser desenhada de maneira única para ganhar vantagem
competitiva.
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2.2) DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Inúmeros autores descrevem as mudanças que estão ocorrendo em nossa
sociedade causada pela importância dada ao conhecimento e à
informação. Entretanto, a disseminação da informação só foi possível
devido ao barateamento dos computadores e seus microprocessadores, os
chamados chips.

o aparecimento de novas tecnologias de comunicação possibilitou o
desenvolvimento de novas formas de interação entre as pessoas. Em um
segundo momento, estas tecnologias foram utilizadas no campo
empresarial com o objetivo de divulgação e distribuição de produtos e
serviços.

Dentre as tecnologias de comunicação serão apresentadas as redes Minitel
e Internet. O Minitel constituiu uma experiência pioneira na França
durante a década de 80 cujo principal objetivo, num primeiro momento,
foi a substituição do catálogo telefônico. Entretanto, sua utilização se
intensificou de tal forma que outros serviços foram disponibilizados
pelos mais variados tipos de empresa, dando ao sistema de telefonia um
conceito inovador que ampliou as possibilidades de comunicação. A
Internet, por sua vez, devido ao seu grande sucesso e crescente
disseminação representa a maior revolução em termos de comunicação
deste final de século, afetando vários aspectos de nossa sociedade, tais
como comunicação, informação, linguagem, educação e, principalmente,
a comercialização de produtos e serviços, foco deste trabalho.

2.2.1) O MERCADO NA ERA DA INFORMAÇÃO

Segundo Gates (1995), os computadores tiveram seu tamanho reduzido,
sua potência ampliada mas com uma drástica redução de custos,
principalmente com relação aos seus "cérebros" chamados de
microprocessadores (chips) os quais podem ser encontrados, hoje em dia,
em vários eletrodomésticos de uso diário. "Agora que a informática
atingiu preços incrivelmente baixos e se acha presente em todos os
segmentos da vida, estamos à beira de uma nova revolução." (p.14)
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Para Drucker (1995) a revolução está baseada no "conhecimento" que é a
principal característica da sociedade pós-capitalista:

o recurso controlador, ou seja, o "fator de produção" absolutamente decisivo,
não é o capital, a terra ou a mão-de-obra. É o conhecimento. (p.Xvj.t ...) Hoje,
o valor é criado pela "produtividade" e pela "inovação", que são aplicações
do conhecimento ao trabalho. Os principais grupos sociais da sociedade do
conhecimento serão os "trabalhadores do conhecimento" - executivos que
sabem como alocar conhecimento para usos produtivos, assim como os
capitalistas sabiam alocar capital para isso." (Drucker,1995, p.X'Vl)

Da mesma forma, Negroponte (1996) estabelece a diferença entre a
sociedade baseada em átomos e a baseada em bits, que ele denomina
"digital", salientando que não há como deter esta mudança:

A era industrial, fundamentalmente uma era de átomos, deu-nos o conceito de
produção em massa e, com ele, economias que empregam operários
uniformizados e métodos repetitivos de fabricação de um produto num
determinado espaço ou tempo. A era da informação e dos computadores
mostrou-nos as mesmas economias de escala, mas com menos preocupação
com espaço e tempo. A confecção de bits pode se dar em qualquer lugar e a
qualquer tempo. (Negroponte, 1996, p.157)

Gates (1995) completa afirmando que lia principal diferença que veremos
surgir na informação do futuro é que quase toda ela será digital." (p.35)

Tapscott (1997) utiliza-se do mesmo conceito para identificar uma nova
estrutura econômica - a Economia Digital- pois a informação está
digitalizada em formato de bits. Segundo o autor, na estrutura econômica
baseada no setor industrial, as formas de varejo estavam relacionadas com
o local onde as transações comerciais de produtos e serviços eram
realizadas entre os produtores e os consumidores. Neste sentido, as
atenções da comercialização se voltavam eminentemente, ao ponto-de-
venda, ou seja a um local físico, enquanto que na Economia Digital o
foco passa a ser a informação digitalizada:

Na economia industrial, as informações eram analógicas ou físicas. As
pessoas comunicavam-se levando sua presença física para uma sala de
reunião ou para uma loja, enviando cartas escritas em papel, trocando
dinheiro ou cheques, publicando revistas físicas compradas na banca ou
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entregues pelo correio. (...) Quando a informação é digitalizada e comunicada
por meio de redes digitais, revela-se um novo mundo de possibilidades.
Quantidades enormes de informação podem ser comprimidas e transmitidas
na velocidade da luz. A qualidade da informação pode ser muito melhor do
que nas transmissões analógicas. Muitas formas diferentes de informação
podem ser combinadas,criandcí, por exemplo, documentos multimídia com a
utilização várias formas de comunicação: escrita, oral e visual. (Tapscott,
1997, p.55)

Além disso, o referido autor ressalta .que com a transformação da
informação de analógica para digital, as coisas físicas podem tornar-se.
virtuais - alterando o metabolismo da economia, os tipos de instituição e
relacionamentos possíveis e a natureza da própria atividade econômica.

Rayport e Sviokla (1994) salientam que "uma das .profundas
conseqüências da contínua revolução da informação é sua influência em
como o valor econômico é criado e extraído." (p.141). Segundo os
autores, a tradicional interação nó mercado físico (marketplace) entre Os
compradores e vendedores, fisicamente presentes, foi eliminada, sendo
substituída por um novo tipo de relacionamento denominada "transação
no mercado virtual" (marketspace). Os autores desenvolveram 'um 'modelo
utilizando-sedétrês elementos - conteúdo, contexto e infra-estrutura para
analisar as diferenças entre os dois mercados, conforme mostra o quadro
a seguir:

,Quadro 1 - Relação entre Marketplace e,Marketspace

Ponto de venda Computadores e
telecomunicações

Interação física Interação feita por algum
meio eletrônico

Adaptado de RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace", Harvard Business
Review, November - Oecember 1994, p. 142 e 144
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Baseando-se no modelo, Rayport e Sviokla (1994) afirmam que no
marketplace o valor da marca é criado e administrado pela manipulação
do conteúdo, contexto e infra-estrutura que estão geralmente agregados
através do composto mercadológico tradicional. Os autores exemplificam
através do jornal: "para criar valor aos consumidores, os editores
precisam agregar todo o conteúdo, contexto e infra-estrutura em uma

. única proposta de valor.' Os leitores não podem ter acesso às notícias
(conteúdo), sem pagar pelo o contexto do jornal e a infra-estrutura."
(p.144). Por outro lado, no marketspace, o conteúdo, o contexto e a infra-
estrutura podem ser desagregados para criar- novas formas de adicionar
valor, reduzir custos, construir relacionamentos com parceiros não
tradicionais e repensar a propriedade dos resultados. O quadro abaixo
mostra a aplicação do modelo ao caso do jornal no marketplace e da
America Online (AOL)13, no marketspace: .

Quadro 2 - Aplicação do Modelo Marketplace e Marketspace·

Pertence a dezenas de jornais
nacionais que fornecem o produto
editorial. .

,

Formato, organização, logotipo,
letra, estilo editorial e a retórica.

Desenvolvido pelo AOL para
proporcionar uma fachada ("front-
end") inteligente para os assinantes
que permite a customização do
conteúdo das informações que eles
desejam consumir.

Gráfica, sistema de distribuição
física, incluindo caminhões, entrega
em domicílio, bancas de jornal.

Baseada em uma combinação de
ativos, nenhum dos quais de
propriedade da AOL: linhas
telefônicas, redes eletrônicas, e os
computadores dos consumidores
equipados com modem.

Adaptado de RA YPORT; J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November --'-December 1994, p. 142e 144

·.13 America Online (AOL) - empresa americana pioneira na prestação de serviços online
http://www.aol.com

http://www.aol.com
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.
2.2.2) As REDES DE COMUNICAÇÃO

a) Minitel

Apesar das atenções estarem voltadas atualmente para a Internet e a sua
utilização no mercado americano, em especial, na área de negócios,
Lapierre e Leclerc (1998) consideram que "não se pode negligenciar um
outro participante, no início mais discreto e com reação mais lenta mas
que dispõe de sucessos importantes: a França." (p. 195) Segundo os
autores, deve-se deixar de lado "a imagem um pouco folclórica" que
temos dos franceses no plano da tecnologia, sobretudo na evolução da
informática. Assim, os autores ressaltam a força francesa no setor de
telecomunicações, com a modernização permanente do sistema de
telefonia considerado um dos mais avançados do mundo, o sucesso
interno do Minitel, a posição das empresas Alcatel e Matra nos mercados
europeu e internacional, os lançamentos do satélite Ariane, além da
invenção e domínio da tecnologia do smart cardo '

De acordo com Reboul e Xardel (1998), o Minitel é o precursor mundial
dos serviços online:

o projeto começou em 1974 com a apresentação do sistema TIC TAC
(Terminal Integré Comportant Téléviseur et Appel au Clavier) que já
incorporava todas as ferramentas técnicas da telemática como conhecemos
atualmente: um terminal composto de aparelho telefônico com teclado, um
monitor de vídeo, uma conexão para ligar o monitor à linha telefônica e um
computador central que dispõe de um catálogo e outras informações." (Reboul
e Xardel, 1998, p.16)

o Minitel é a marca registrada de uma gama de terminais comercializados
pela France Télécom, empresa operadora das telecomunicações francesas,
que permite o acesso ao catálogo telefônico e a outros serviços chamados
de Télétel sendo necessário para o seu funcionamento uma ligação com a
rede elétrica e outra com a rede telefônica. Mais recentemente,
computadores pessoais com software para emulação dos menus e funções-
chave também podem ser utilizados, inclusive através da Internet
efetuando-se gratuitamente o download de um aplicativo
(<http://www .minitel.fr».
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Reboul e Xardel (1998) afirmam que o investimento para a implantação
do Minitel se justificou pela substituição do catálogo telefônico em papel
por sua versão eletrônica com o objetivo de reduzir os altos custos e
facilitar o gerenciamento dos dados das 30 milhões de linhas telefônicas
existentes na França. Os autores apontam como principais vantagens do
Minitel o fato de o terminal ser gratuito, apresentar uma grande gama de
serviços e a cobrança do serviço ser feita de acordo com o tempo de
utilização. Salientam ainda que é exatamente a precificação do serviço a
sua característica fundamental: uma parte do pagamento pelos minutos de
consulta é retido pela France Télécom que gere o sistema e cobra as
contas de telefone, a outra parte fica com os prestadores do serviço, como
bancos, editores, empresas de catálogo, etc.

O quadro abaixo apresenta algumas datas importantes que marcaram a
evolução do Minitel na França:

Quadro 3 - Principais eventos na implantação no projeto Minitel

1981 Experiência Télétel (telefone-TV) na cidade de Vélizy; que resultará no
Minitel

1982 1ª rádio-transmissão por fibra ótica. Colocado à disposição do público os
terminais Minitel10 e efetuado o rimeiro acesso rofissional.

1984. Instalado um quiosque Minitel reservado à imprensa

1985 Implantação do anuário eletrônico nacional

1992 Abertura do Audiotel, serviço de acesso a inúmeras informações
(metereologia, conta bancária, condições do trânsito) baseado no
reconhecimento de voz

Baseado em FRÉMY, Dominique e FRÉMY, Michele. "Internet: le Minitel mondiale". Encarte in
Quid 1996. éditions Robert Lafont. France: 1995. pp. 24

Reboul e Xardel (1998) lembram que a AFTEL (Association Française de
la Télématique) foi fundada logo no início do projeto Minitel, em 1980.
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Com resultados financeiros de 7 bilhões de francos franceses 14, 2 bilhões
de conexões e 6,5 milhões de equipamentos Minitel instalados, o Minitel
é o precursor mundial dos serviços online. Atualmente existe 30 mil
serviços de telemática que são baseados em bancos, transportes, sistema
de mensagens, mídias, venda por correspondência (VPC) e jogos.
Somente 30% dos domicílios estão equipados com o Minitel (16,5
milhões de pessoas). Entre elas, 60% utilizam-no (10 milhões) e a metade
do volume de consultas é feita por um milhão de usuários (10%). Alguns
serviços têm um grande número de consultas de curta duração (Banco
CCF, TV Info, Ciné), enquanto outros têm poucas consultas mas com
longa duração, principalmente, a maior parte das bases de dados. (Reboul
e Xardel, 1998). Estudos da AFTEL (1998) mostram que do total de
usuários Minitel, 14% consulta somente o catálogo telefônico e 86%, os
outros serviços da Télétel.

Segundo Frémy e Frémy (1996), esta grande riqueza e variedade de
serviços atende às necessidades de todos os usuários, sejam pessoas
físicas em suas residências ou empresas para a realização de negócios. O
idioma utilizado pela maioria destes serviços é o francês. Os serviços
disponíveis no Minitel estão classificados, por exemplo, em cultura,
finanças, consumo e compras, jogos, astrologia, lazer, saúde, esportes,
telecomunicações, transportes, etc. Cada prestador de serviço possui um
número composto por 4 dígitos que permite o acesso dos usuários para
reserva de lugares em teatros, restaurantes, trens; informações sobre os
eventos culturais, projeções financeiras, etc. Na seção "Consumo": estão
disponíveis conselhos, compras e serviços informativos sobre direitos dos
consumidores, além de ser possível enviar pedidos de artigos escolhidos
nos catálogos La Redoute e 3Suisses15 ou fazer diretamente as compras de
CDs, livros, etc.

Frémy e Frémy (1996) salienta que se consideradas somente as consultas
às "páginas amarelas", o volume de chamadas consome no total 110
milhões de horas resultando, em média, em um tráfego próximo de 2
horas por aparelho Minitel. Dados estatísticos de 1994 indicavam que

14 aproximadamente 1,4 bilhões de dólares, em Novembro/l999
15 La Redoute e 3Suisses são as maiores empresas de Venda por Correspondência (VPC) na França.
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além dos terminais Minitel instalados, já exrstiam 600 mil
microcomputadores com software de emulação para acesso aos serviços.

Lapierre e Lec1erc (1998) informam que em 1998, a France Telecom
disponibilizou o acesso ao correio eletrônico (e-mail) da Internet aos 17
milhões de usuários do Minitel. "Sabemos que o e-mail constitui o
principal serviço utilizado pelos internautas e é um dos principais
motivos para que o grande público se equipe com micro-computadores
multimídia. "(p.196)

Atualmente, a France Télécom disponibiliza vários modelos de aparelho
além do fax Agoris que, quando conectado ao Minitel, permite a
impressão das informações mostradas na tela. O quadro abaixo apresenta
os tipos de equipamentos que se diferenciam pela sofisticação de recursos
conforme mostrado no quadro abaixo:

Quadro 4 - Tipos de Terminais Minitel

• Minitel1 Terminal básico, sem pagamento complementar de assinatura
substituindo as "páginas amarelas" do anuário em papel

• Minitel "Sillage" Telefone com tela, possibilidade de responder e gravar números,
além das outras fun ões Minitel

• Minitel2 Duplo-padrão, ele possui também uma agenda de 10 serviços e
um "nurnéroteur'" integrado permitindo a charnadaeimplificada
dos servi os Télétel, e uma senha ara blo uear o Minitel

• Minitell Dialogue Permite a conversa por escrito de um aparelho Minitel a outro na
rede telefônica

• Minitel10 Integra as funções de uma central telefônica moderna e uma
agenda de 20 números

• Minitel M5 Com tela plana, portátil, autônomo, destinada a profissionais
• Minitel12 Aliança de um Minitel duplo-padrão inteligente e uma central

telefônica multifunções, agenda com 51 números, acesso
automático ao serviços Télétel, possibilidade de responder e

ravar mensa ens escritas, blo ueio seletivo através de senha
• Minitel "Magis" Equipado de um leitor de cartão, permite as compras à distância

por cartão de crédito e bancário, bloqueio por senha, possibilidade
de interromper a consulta telemática para atender a um chamado
telefônico

Baseado em FRÉMY, Dominique e FRÉMY, Michêle. "Internet: le Minitel mondiale". Encarte in
Quid 1996. éditions Robert Lafont. France: 1995. pp. 24

16 instrumento que permite imprimir números
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Apesar de seu pioneirismo e grande utilização, Lapierre e Leclerc (1998)
consideram o Minitel um sistema tecnologicamente ultrapassado. Reboul
e Xardel (1998) são da mesma opinião apontando como principais
restrições: a capacidade limitada do terminal que o torna lento e não
permite elementos gráficos, a cobertura exclusivamente nacional em
território francês e o elevado preço dos serviços prestados.

Segundo os estudos da AFTEL (1998), o Minitel já atingiu a fase de
maturidade pois, desde 1994, vem ocorrendo uma diminuição constante
na quantidade de chamadas e do tempo de utilização do serviço.

Conforme os estudos da AFTEL (1998), o público usuário do Minitel é
menos elitista do que o da Internet, estando mais próximo das
características da população francesa. Em 1996, homens e mulheres o
utilizavam na mesma proporção, 84% dos usuários tinham mais de 25
anos, 31 % moravam em cidades com mais de 20 mil habitantes e 20%, na
região metropolitana parisiense. A ocupação profissional dos usuários
Minitel é semelhante á media da população francesa, embora apresente
uma maior proporção de profissionais liberais (21 % contra 9% da média
do país). O estudo ressalta que o Minitel já tem a lealdade do público
feminino e das pessoas pouco familiarizadas com os equipamentos de
microinformática.

b) Internet

Conforme define Gates (1995) a Internet refere-se a um grupo de
computadores conectados, usando "protocolos", padrão ou descrições de
tecnologias para trocar informações. "A popularidade da Internet é o mais
importante desenvolvimento isolado do mundo da computação desde que
o IBM-PC foi lançado, em 1981." (p.120)

Para Berman (1998), a Internet é a superestrada global de redes de
computadores que usa protocolo único e estão conectados por linhas de
telecomunicação e satélite. Funciona como uma rede virtual, cooperativa
e simples sendo mantida por universidades, governos e empresas. (p.182).
Rosenbloom (1999) acrescenta que a Internet fornece um significado
altamen~e eficiente para obter acesso, organizar e dividir virtualmente,
uma quantidade ilimitada de informações.
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Segundo Gates (1995), atualmente a Internet é formada por um conjunto
de redes de computadores comerciais e não comerciais, inclusive serviços
de informação on-line para assinantes. A maioria dos consumidores usa
microcomputadores para entrar no sistema conectando seus equipamentos
à rede telefônica através de dispositivos chamados "modems" (abreviatura
de Modulador-Dlilâoduladory.t'

Os autores Reboul e Xardel (1998) consideram que a abertura progressiva
e ampla da rede ao grande público e o desenvolvimento contínuo de suas
capacidade multimídias, fez da Internet uma mídia completa,
ultrapassando o universo da informática para penetrar nos domicílios, ou
em concorrência progressiva com a televisão, transformando-se em
companheira da vida cotidiana, tendo a vocação de satisfazer 3
necessidades complementares (p.2):

• Comunicação - é o principal motor de seu desenvolvimento. O correio
eletrônico, ou o e-mailv se impõe como uma ferramenta imprescindível na
vida profissional.

• Informação - gratuita ou paga, está disponível em quantidade ilimitada a
respeito de praticamente todos os assuntos. Atualizada permanentemente,
ela substitui de uma só vez, a enciclopédia domiciliar datada às vezes de 30
anos, o programa de televisão ou o catálogo local de serviços.

• Comércio - enfim, a mais antiga das atividades humanas, encontra
naturalmente seu lugar ainda caracterizado pelo universo profissional e
estudantil, mas destinado a atingir progressivamente, o público de massa.

Para Schwartz (1998) milhões de pessoas em todo o mundo estão
utilizando a Webl8 em busca de surpresas, emoções de baixo custo,
conhecimento e diversão, serviços que poupam tempo, além de
informações sobre produtos que possam melhorar suas vidas.

2.2.3) A UTILIZAÇÃO DA INTERNET NOS ESTADOS UNIDOS

Apesar de o sucesso da Internet ser incontestável, os autores são
unânimes em afirmar que existe uma grande dificuldade para conhecer a

17 Para melhor compreensão dos termos utilizados no universo da Internet, a autora sugere a leitura do
"Histórico da Internet" apresentado no Anexo 1.
18 World Wide Web (ou WWW) = Teia de alcance mundial
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quantidade real e exata de usuários da rede. Neste sentido, Granrut
(1996) confirma "mas se o sucesso da Internet é inegável, seu tamanho é
muito difícil principalmente porque é impossível conhecer exatamente a
quantidade de usuários". (p.77).

De acordo com Elie (1996), o recenseamento dos domínios da Internet
confirma que a Internet duplica a cada 12 a 15 meses. Sobre o tamanho da
rede mundial, Frémy e Frémy (1995) menciona que a Internet liga 20.000
redes de informática.

Em termos globais, os dados do International Data Corporation (IDC,
1999), prevêem que a quantidade de usuários que fazem compras através
da Internet passará de 31 milhões em 1998 para mais de 183 milhões em
2003, apresentando uma grande perspectiva de crescimento pois eles
representam somente 36% do total de usuários da rede. Através deste
percentual obtém-se o volume total estimado de usuários: de 86 milhões
em 1998 e 508 milhões em 2003. Entretanto, estima-se que já tenhamos
atingido, mundialmente, 150 milhões de internautas'". (Exame,
16/06/1999)

Com relação ao o volume de negócios, o IDC (1999) estima que para
2003 sejam gerados pelo comércio mundial através da Web US$ 1 trilhão.
Resultados ainda mais otimistas são previstos pela Forrester Research
(Exame, 16/06/99): o comércio eletrônico mundial passará de US$ 80
bilhões em 1998, para US$ 3,2 trilhões em 2003.

Segundo afirma o IDC, embora o número de usuários tenha crescido em
muitos países estrangeiros, o comércio via Internet ainda é centrado no
mercado americano: em 1998, 44% dos usuários residiam nos EUA
respondendo por 74% do total global de gastos. As razões apontadas para
a concentração de resultados nos EUA são: nos outros países é pequena a
penetração de computadores nos domicílios e em empresas conectados à
Internet, existe uma menor quantidade de usuários, as transações
apresentam valores menores levando a um menor volume de negócios.
Para 2003 o IDC estima que 65 % dos usuários da Web serão

19 Gíria usada para identificar o usuário da Internet.
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internacionais representando menos da metade do comércio global na
Internet.

Conforme afirma Morrisette (1999), em 1998 a penetração da Internet nos
domicílios americanos foi de 33%, prevendo-se que atinja 38% ao final
deste ano e 56% em 2003. Atualmente, "ao redor de um quarto da
população americana (ou 57 milhões de pessoas) tem acesso à rede."
(Exame, 16/06/99, p. 152)

o quadro seguinte apresenta as características do mercado americano com
relação ao acesso, compras e valores gastos via Internet.

Quadro 5 - O consumo Online nos Estados Unidos

" ..',''''"',./ Número de domicílios online (em milhões) 33,5 52,3
./ Número de domicílios Que com~raram na Web (em milhõesl 13,1 40,3
./ Compra anual média por domicílio (em US$) 1.385 2.678
Fonte: Forrester Research - Novembrol1998 publicado em Exame (I 6/06/99)

As previsões da Forrester Research (1998) para 2003 é que -mais de 40
milhões de domicílios americanos farão compras online, fazendo com que
as vendas deste tipo de varejo represente 6% do total do consumo no
varejo americano. Os setores que concentrarão os melhores resultados são
os de venda de bilhetes aéreos e de computadores cujas compras exigem
pesquisa, portanto, são movidas pela informação. Segundo a referida
empresa de pesquisa, as viagens já representam, atualmente, a principal
categoria individual e atingirão perto de US$ 30 bilhões em venda em
2003. Por outro lado, o consumo de alimentos e higiene pessoal com
custos moderados e alta freqüência de compras, serão os setores com
menor aceitação por parte do consumidores representando US$19 bilhões
de vendas em 2003.

A maioria dos consumidores americanos da Internet são homens" (68%)
concentram-se na faixa etária de 40 a 64 anos (64%). Somente 19%
vivem ·em cidades com menos de 50 mil habitantes. Os internautas
americanos têm alto poder aquisitivo (93% com rendimentos anuais acima

20 A análise da proporção de mulheres no mercado consumidor é importante pois, segundo Berman
(1998), o público feminino tem grande peso nas compras do varejo. Portanto, quanto mais aumentar a
quantidade de mulheres que usam a Internet, maior a possibilidade de aumento nas vendas via Web.
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de. US$30 mil) e bom nível educacional (apenas 9% tem menos do que
nível colegial). No mercado americano predomina o acesso à Internet a
partir do domicílio (88%), sendo utilizada principalmente para fazer
download21 (81 %), comunicação por e-mail (69%) e em último lugar para
compras (4%). (Stores, 1998)

o quadro abaixo mostra os produtos preferidos pelos ainericanos em suas
compras virtuais.

Quadro 6 - O que os americanos estão comprando pela Internet

Fonte: dados de 1998 da Ernst & Young publicado em Exame (16/06/1999, p. 154)

2.2.4) INTERNET NA FRANÇA

Segundo Reboul e Xardel (1998) no mercado europeu da Internet, a
França ocupa a 4" posição em número de usuários, sendo superada pela
Inglaterra, Alemanha e Holanda. Em 1996, somente 9% das empresas
francesas estavam conectadas e, dentre elas, 2,9% tinham desenvolvido
um site na Web.

De acordo com os dados do Computer Industry Almanac (1998), em 1997
estimava-se que a França contasse com 1,1 milhão de usuários da
Interner". Os estudos AFTEL (1998) prevêem para a França no ano 2001,
que os resultados financeiros provenientes da Internet atinjam US$ 416
milhões ficando em 3

0

lugar atrás da Alemanha e Inglaterra.

21 baixar programas da rede geralmente distribuídos de forma gratuita.
22 Sendo que a população francesa é 56 milhões de habitantes pode-se estimar a taxa de penetração da
Internet em aproximadamente 2%. (Hachette, 1997)
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Os usuários da Internet na França concentram-se na faixa etária de 15 a
34 anos (66%) e vivem na região de Ile de France23 (34%). Em sua
grande maioria são profissionais do sexo masculino (78%) que ocupam
posições intermediárias e executivas (63% contra 28% do total da
população francesa). Os internautas franceses têm alto poder aquisitivo
(39% com renda mensal superior a US$3.500) e bom nível educacional
(53% com cursos universitário e de especialização). No mercado francês
predomina o acesso à Internet a partir do local de trabalho sendo utilizada
principalmente para a comunicação por e-mail. (BIPE Conseil, 1998)

Para uma melhor compreensão da Internet na França, devem ser
considerados dois aspectos importantes no mercado francês: a experiência
adquirida com a utilização do Minitel desde a década de 80 e a posição de
destaque do Marketing Direto com os Vépécistes, como são chamadas as
empresas de Venda por Catálogo (VPC).

a) A Internet versus o Minitel

Considerando-se as duas soluções tecnológicas, Elie (1995) salienta que
"mesmo que na França alguns já tenham enterrado o Minitel, sistema
francês, assimétrico, centralizado, limitado em sua capacidade de
evolução técnica, após quinze anos de existência, ele conta com 15
milhões de usuários e 10 mil provedores de serviços".(p.52) Por outro
lado, o autor chama a atenção ao fato de que a Internet, rede de padrão
mundial, propõe um modelo simétrico no qual todo usuário pode ser tanto
produtor como consumidor de informação, disponibiliza uma maior.
variedade de serviços e possibilita apresentação das informações através
de interface gráfica inclusive com a utilização de multimídia. Entretanto,
comparando-se o grau de utilização das duas soluções tecnológicas o
autor conclui que, "mesmo no Estados Unidos, a Internet está ainda longe
de alcançar as taxas de penetração do Minitel na França". (p.52).

Reboul e Xardel (1998) consideram que a popularização do Minitel
ocorreu sem dúvida devido à política inicial da France Télécom em

23 Ile de France é a região francesa com maior densidade demográfica, com 11 milhões de habitantes
(20% do total da população) onde está situada a região metropolitana de Paris. É responsável por 28%
do Produto Nacional Bruto (PNB) e apresenta o maior rendimento anual por habitante. (Hachette,
1997)
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distribuir os terminais gratuitamente e em fornecer serviços, como o
catálogo eletrônico, a todos os assinantes de telefone. Esta grande difusão
permitiu-lhe influenciar o funcionamento da administração e do comércio
na França indo além da função de sistema de informação eletrônica. Em
função destes fatores, Elie (1995) afirma que "se o Minitel, em um
primeiro momento, inibiu a introdução da Internet, por outro criou um
terreno favorável para o seu desenvolvimento posterior na França". (p.52)

Reboul e Xardel (1998) se questionam a respeito do papel do Minitel no
desenvolvimento da multimídia online: um obstáculo ou uma força
motriz? Os autores afirmam que muitos especialistas são favoráveis à
modernização do sistema Minitel em detrimento do incentivo ao
desenvolvimento da Internet no mercado francês. Os estudos Bipe (1998)
citam o exemplo do serviço Télétel à Vitesse Rapide (TVR), bem mais
rápido do que o Minitel padrão, utilizado principalmente por
profissionais. Entretanto, Reboul e Xardel (1998) argumentam que os
investimentos para a melhoria técnica do Minitel são inviáveis pois
(p.20):

• A France Télécom não está em condições de oferecer gratuitamente
uma versão mais moderna de seu terminal, que por causa do alto custo
de distribuição, entraria em concorrência direta com a micro
informática,

• A tecnologia Internet é tão dominante e evolui tão rapidamente que
condena a tecnologia do Minitel. Portanto, um Minitel rápido e com
recursos parciais de multimídia não serviria para nada,

• O caráter estritamente nacional da telemática é uma contradição com a
abertura mundial da Internet e

• O alto preço cobrado pela utilização dos serviços através do Minitel.

Por outro lado, apresentam como obstáculos ao desenvolvimento da
Internet na França:

• Alto faturamento com os serviços disponibilizados no Minitel, inibem
as empresas de comunicação e fornecedores de conteúdo a se
aventurarem na multimídia,

• A quantidade de equipamentos nos domicílios (6,5 milhões de Minitel
instalados) é ainda muito superior ao de micro computadores (2,7
milhões), sendo uma das menores taxas na Europa de 12% a 14%,
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• A exaltação da vanguarda francesa na utilização de serviços online via
Minitel que, apesar de ter sido um aprendizado favorável à Internet,
são equipamentos que não pertencem ao mesmo universo conceitual e
A crise econômica e moral que têm origem no medo de tudo o que é
proveniente de outros países.

•

Apesar disso, Reboul e Xardel (1998) acreditam que a Internet tem um
futuro promissor no mercado francês decorrente da generalização do uso
do e-mail que se tornou uma necessidade profissional, da redução no
preço de acesso, do aumento nas vendas de microcomputadores
multimídia e das empresas perceberem o potencial de negócios na Web.

Lapierre e Lec1erc (1998) consideram a existência do Minitel um fator
chave para o desenvolvimento da Internet na França, embora salientem
que alguns especialistas consideram-no como um obstáculo. Segundo os
autores existem certos fatos significativos, que se intensificam com o
evento do comércio eletrônico francês (p.198):

• Por causa do Minitel, a França é de longe o país no qual a prática do
comércio eletrônico é a mais desenvolvida: cerca de 1,4 bilhões de dólares
de transação em 1994 (contra menos de um bilhão de dólares nos EUA, dos
quais US$733 milhões na Internet). Isto significa uma experiência
considerável na gestão das transações, nas relações entre comerciantes,
instituições bancárias e gerenciamento da rede, nos diversos enfoques do
marketing e da publicidade on-line,

• Existem milhares de aplicações comerciais que geram transações aprovadas
e testadas que funcionam nos computadores conectados a esse sistema. E
portanto, os milhares de analistas, programadores e administradores do
sistema adquiriram neste setor uma competência preciosa, colocada a prova
durante mais de uma década,

• Mais de um terço dos domicílios franceses já tem o hábito de utilizar a
telemática em suas vidas cotidianas. Isto constitui uma base importante de
futuros "conectados" aos quais não há necessidade de vender os benefícios
da conexão na rede e

• A simplicidade e limitação técnica do Minitel é um inconveniente somente
aparentemente: a passagem para o ambiente mais amigável da Web se fará
mais rapidamente, e uma vez que a adaptação inicial se complete, os
franceses têm boas chances de se transformar em "surfistas" experientes.

Lapierre e Lec1erc (1998) questionam-se a respeito da forma com que a
França tirará proveito destas vantagens. "O reverso da medalha é séria, é
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a aparente incapacidade dos irredutíveis franceses a se adaptarem as
interfaces de suas tecnologias com as mentalidades do resto do mundo. E
a falta evidente de audácia de seus industriais e financeiros quando se
trata de inovar e de arriscar para atacar outros mercados ou setores menos
tradicionais, ainda caóticos e instáveis." (p. 199)

Os estudos realizados pela AFTEL (1998) mostram que para os
fornecedores de serviço, o Minitel ainda merece seus investimentos: 72%
acreditavam no futuro do serviço, 83% pretendiam incrementá-lo no curto
prazo e 64% planejava a criação de novos serviços. Entretanto, a Internet
também despertava o interesse destas empresas: 47% já tinham um site e
28% pretendiam desenvolvê-lo. Dentre os prestadores de serviço, 56%
acreditavam que o savoir-faire adquirido com o Minitel será uma
vantagem para a atuação na Internet, identificando como principais
benefícios: a abertura ao mercado internacional, a possibilidade de um
novo suporte promocional e a riqueza ergonômica da Web.

Por outro lado, o mesmo estudo mostra que existe uma grande resistência
por parte das empresas que atuam no Minitel com relação à Internet
devido à: lentidão do sistema, dificuldade de acesso à informação, falta
de segurança nos pagamentos, insuficiência de equipamentos instalados,
rentabilidade a longo prazo (15% acredita que nunca conseguirá
retorno ).Conseqüência deste posicionamento: os sites são visualmente
pobres, limitados à função de informação (98%) e somente 26% oferecem
a possibilidade de efetuar transações.

b) A Venda por Correspondência (VPC)

Segundo Reboul e Xardel (1998), a o comércio eletrônico através da
Internet, considerada como um novo suporte, acompanha o
desenvolvimento geral da venda à distância que representa atualmente,
2,5% da venda do varejo na França, mais de 5% na Inglaterra e na
Alemanha e 7% nos EUA.

Segundo estudos setoriais (Xerfi, 1997), com relação aos países europeus,
a França ocupa o 3

0

lugar no volume de vendas por correspondência. As
empresas que vendem para o grande público faturaram em 1996, 48
bilhões de francos (US$9,6 bilhões) sendo que 46,4% foi proveniente de
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produtos têxteis (confecção e artigos de cama, mesa e banho), seguido
pelos livros, discos e vídeo (13,8%) e móveis e decoração (9,6%). A
empresa líder deste setor é a La Redoute, que publica um catálogo
generalista com 8 milhões de exemplares e 80 catálogos especializados.

o referido estudo mostra que a venda por correspondência às empresas
(business-to-business), apresenta um grande potencial de crescimento
tendo faturado, em 1996, 14 bilhões de francos (US$2,8 bilhões). Neste
setor a participação dos produtos vendidos é mais pulverizada: material
de escritório tem 15,7% das vendas, acessórios de informática, 9,8%,
livros técnicos e profissionais, 9,3%, móveis, 7,8% e microinformática,
7,8%.

Para fazer o pedido, os meIOS mais utilizados pelos consumidores
individuais são o telefone (70%), o correio (19,3%) e Minitel (8,3%)
(AFTEL, 1998), enquanto que as empresas preferem, o telefone (25%) e o
correio (23%). (Xerfi, 1997)

A maior parte da clientela da VPC é constituída por mulheres (64%). O
público adulto está mais habituado a comprar por catálogo: 64% tem mais
de 35 anos sendo que 18% com mais de 65 anos. Os aposentados são
compradores fiéis participaiiâo -com -32% e-os -iiabaIbãaores com 25 %. A
clientela que reside em cidades rurais e aquelas com menos de 20 mil
habitantes representa 52% da clientela e, apenas 15% está localizada na
região metropolitana parisiense. Embora os catálogos tenham uma forte
penetração nas comunidades rurais e entre os inativos, as empresas têm
procurado rejuvenescer sua clientela e destinar a oferta para a população
urbana. (Xerfi, 1997, p. 60)

Dentre as 250 empresas do Syndicat des Entreprises de Vente par
Correspondance et à Distance (SEVPCD)24, 68 possuíam um site na
Internet e 30 disponibilizavam aos seus clientes a possibilidade de fazer
compras online. O principal objetivo das empresas vépécistes com relação
a implantação do site é adquirir experiência para já estar preparado em
um momento futuro. (AFTEL, 1998, p. 90)

24 Sindicato das Empresas de Venda por Catálogo
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2.2.5) INTERNET NO BRASIL

o grande crescimento do mercado de usuários da Internet no Brasil
ocorreu em 1995. Como em outros países, durante muito tempo o acesso à
rede ficou restrito aos meios acadêmicos e de pesquisa. (Internet World,
1997)

Segundo relatório da Lehman Brothers publicado recentemente, o Brasil
ocupa posição de destaque no movimento da Internet na América Latina,
prevendo-se que manterá sua participação de 45% a 50% no mercado
latino-americano nos próximos 5 anos. Em 1998, 1,2 milhão de
brasileiros pagavam para conectar-se à Interner'". (Gazeta Mercantil,
23/08/99)

Segundo dados do IDC/Brasil de abril/99, o número atual de usuários da
Internet é de 3,8 milhões. (Exame, 16/06/99). Dados coletados pelo
Grupo Fenasoft Feiras e Eventos indicam que em menos de 2 anos, o
total de usuários e potenciais consumidores brasileiros cresceu de 1,4
milhão (Jan/98) para 4,5 milhões de internautas, segundo estimativa para
1999 (Gazeta Mercantil, 25/08/99).

Quadro 7 - O consumo Online no Brasil

No que se refere ao comércio eletrônico, o estudo realizado pelo Boston
Consulting Group (BCG) aponta que o mercado brasileiro é
extremamente promissor com volume de negócios previstos, para 1999,
em torno de US$67,6 milhões representado 88% de todas as vendas
online da América Latina. Outro aspecto positivo destacado pela empresa
BCG é o fato de o Brasil responder por 40% da audiência latino-
americana da rede mundial de computadores.

25 Este volume representa mais de cinco vezes o volume do México, o segundo colocado, com 225 mil
e a Argentina, em terceiro lugar, com 220 mil assinantes. (Gazeta Mercantil, 23/08/99)



Apesar dos dados otimistas apontados pelas pesquisas com relação ao uso
da Internet, o relatório Lehman Brothers indica que o comércio virtual no
Brasil ainda é incipiente, mas cresce rapidamente, concentrando 73% dos
422 sites de varejo eletrônico existentes na América Latina. O quadro
abaixo apresenta para o mercado brasileiro os fatores positivos para o
desenvolvimento da Internet e as restrições para o comércio eletrônico.

Quadro 8 - Contradições no desenvolvimento da Internet no Brasil
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• Alta penetração da Web nas classes alta e
média com hábitos de consumo
internacionais, principalmente em viagem
aos EUA.

• Hábito já desenvolvido de pagar contas, fazer •
transferências de valores e até declaração de
Imposto de Renda via meio eletrônico.

• Crescimento da base de computadores é o •
dobro da média mundial motivada pela queda
no preço dos computadores, devendo
quadruplicar até 2001 atingindo 12 milhões •
de máquinas, segundo dados do IDC.

Altas taxas de juros limitam a utilização do
cartão de crédito que funciona mais como
cartão de débito pois a dívida é paga
integralmente na data da fatura.
Falta de confiança na segurança e
integridade dos dados da Internet por parte
do usuários.
Deficiência na infra-estrutura de telefonia fixa
com taxa de penetração de 11,7% da
população. (contra 20% na Argentina e Chile)
Falta de empresas especializadas na
prestação de serviços de logística de entrega
aos varejistas online.

Elaborado pela autora com base no relatório Lehman Brothers (Gazeta Mercantil, 23/08/99)

Mesmo assim, o estudo Lehman Brothers estima que em 1999, as rec-eitas
das vendas online atinjam US$ 403,7 milhões no Brasil, muito acima do
México (US$ 27,5 milhões) ou da Argentina (US$ 9,2 milhões).

Os resultados da Pesquisa Cadê?/IBOPE (1998) apontam que o acesso
feminino já representa 29% (em 1996 detinha 17%). Os jovens de 20 a 29
anos, que eram 32% em 1997, hoje são 38% dos internautas, contribuindo
para alavancar a idade média do usuário para 27 anos. São Paulo e Rio de
Janeiro concentram 45% da população de usuários. O crescimento do
grupo de jovens fez diminuir a proporção de internautas com grau de
instrução superior completo, levando a média de instrução da maioria
(42%) para secundário completo. Entre os adultos com mais de 40 anos,
os pós-graduados chegam a representar 22% dos entrevistados. Dos
entrevistados, 18% são empresários ou executivos, mais da metade têm
renda familiar acima de 20 salários mínimos. O principal acesso à
Internet é feito de casa (79%), mas cresceu a importância da utilização
nas escolas, passando de 11 % para 19%. A navegação é a principal
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atividade na Internet, representando 40% seguido pela comunicação por
e-mail, 34%. A cada pesquisa, os internautas brasileiros se mostram mais
disponíveis para compras online. Em 1997, 19% declarou ter feito
compras virtuais, enquanto que em 1998, esse número chegou a 24% do
total.

2.2.6) CONTRIBUIÇÃO DO CAPÍTULO PARA O ESTUDO

o estudo da nova era digital e das redes de comunicação (Minitel e
Internet) resulta em 9 questões estratégicas que deverão ser avaliadas nos
estudos de caso:

I@' O físico - Os conceitos da economia industrial estão baseados na
informação analógica; no capital, na terra e na mão-de-obra como
fatores de produção; em métodos repetitivos de trabalho, na fabricação
em massa de produtos físicos (átomos) em determinado local e período
de tempo; na interação entre vendedores e compradores que ocorre em
um ponto-de-venda (mercado físico) no qual conteúdo, contexto e
infra-estrutura estão agregados no produto. É a partir destes conceitos
que os estudos relativos a canais de marketing se originam.

I@' O virtual - Os conceitos da economia digital estão baseados na
informação digital; no conhecimento como fator de produção; na
criação do valor através da aplicação do conhecimento ao trabalho
(produtividade e inovação); na fabricação de bits a qualquer hora em
qualquer lugar; no relacionamento entre vendedores e compradores
que ocorre através de uma transação no mercado virtual no qual
conteúdo, contexto e infra-estrutura estão desagregados criando novos
formatos de negócios. É nestes conceitos que os novos estudos
relativos à aplicação da Internet (ou qualquer outra futura ferramenta
tecnológica) como canal de marketing, devem estar baseados.

I@' Foco no cliente - mais do que nunca as empresas devem elaborar suas
estratégias de marketing a partir da criação de valor para o cliente
aplicando o conhecimento para obter vantagem competitiva.
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RW "lnfodoméstico" - A redução nos custos dos computadores e dos chips
teve como conseqüência a popularização dos equipamentos de
microinformática, não apenas entre as empresas, mas também entre
nos domicílios passando a ocupar um papel de destaque no cotidiano
familiar como se fosse um eletrodoméstico.

lJ@f' Experiência francesa no comércio à distância e eletrônico - já existe
o hábito de fazer compras sem a presença física na loja e o contato
com o ~produto. Isto pode contribuir para o desenvolvimento da
Internet na França. Com relação ao Minitel: utilização é distribuída de
forma igualitária entre o público masculino e feminino e a alta
penetração nos domicílios (30%) faz com que já faça parte do
cotidiano dos franceses, como um eletrodoméstico. E com a VPC:
hábito popular com maior participação das mulheres nas compras, mas
com a tentativa das empresas em rejuvenescer a clientela e torná-la
mais urbana.

lJ@f' lnteratividade - fator determinante para a criação da Internet foi a
busca pela agilidade e pela melhoria na comunicação entre os
pesquisadores cujo conceito principal é a interatividade. Extrapolando
o mundo acadêmico, a Internet possibilitou a comunicação interativa
para inúmeras aplicações, indo desde a simples troca de e-mails e

-1rave~gação pelos sites até a realização de negócios. E o qual a essência
das transações comerciais? Não é o mais puro conceito de
comunicação que se estabelece entre os consumidores e os produtos ou
entre clientes e empresas? A grande mudança provocada pela Internet
é que para que ocorra esta comunicação interativa a presença física
passa a ser desnecessária.

lJ@f' Dificuldade de dimensionamento do mercado virtual - Apesar da
grande quantidade de dados disponibilizados pelas pesquisas, existe
uma dificuldade em encontrar a quantidade exata de usuários da
Internet. Em um único domicílio várias pessoas podem estar usando.
Por quantidade de endereços eletrônicos (e-mail) para recebimento de
mensagens? Mas também os usuários podem apenas navegar na
Internet, sem ter necessariamente ter um e-mail. Com relação aos
resultados financeiros a dificuldade é a mesma - os números podem se
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referir à propaganda (venda de banners), à venda efetiva de produtos
ou ainda às assinaturas para acesso ao serviço. Além disso, como se
pode contabilizar o uso da Internet como fonte de informação durante
o processo de compra que é realizada a posteriori no ponto-de-venda?

~ Perfil dos internautas - existem semelhanças entre os usuários da
Internet nos 3 países apresentados: em sua maioria são homens com
alto poder aquisitivo, ótimo nível educacional e residentes em grandes
cidades. As principais diferenças são: americanos e brasileiros
acessam a Internet, preferencialmente, a 'partir de suas casas, enquanto
que os franceses o fazem do local de trabalho. A atividade preferida
dos americanos é fazer download, dos franceses, se comunicar por e-
mail e dos brasileiros, a navegação.

IJE Restrifões ao crescimento da Internet - para que o comércio VIa
Internet se desenvolva nestes dois mercados é necessário que sejam
superadas as barreiras culturais na França (resistência a inovações
provenientes de outros países) e no Brasil, as barreiras de infra-
estrutura (telefônica e entrega de mercadorias). Cabe salientar que
mesmo com todo o otimismo, os negócios da Internet no Brasil estão
longe de ser um fenômeno ao alcance de toda a população. Ainda não
possui uma alta taxa de penetração nos domicílios como nos EUA
(30%), enquanto que no Brasil ela é inferior a 3%. Na França, embora
também tenha uma pequena taxa de penetração (2%), as perspectivas
de fortalecimento do mercado virtual são mais favoráveis do que no
Brasil pois seus consumidores já têm o hábito de usar ferramentas de
telemática, além de possuírem maior poder aquisitivo e um melhor
nível sócio-cultural.
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2.3) IMPLICAÇÕES DA INTERNET NOS CONCEITOS SOBRE
CANAL DE MARKETING

o desenvolvimento da tecnologia da informação e das novas formas de
comunicação tornou possível aos consumidores terem acesso a mais
informações sobre os produtos para poder escolhê-los. Além disso, eles
têm diversas maneiras de comprar: em shopping centers, lojas de
departamentos, hipermercados, lojas especializadas; através de catálogos
por correio, programas ou canais de televisão e lojas virtuais na Internet.
(Mckenna,1995).

Para Kotler (1994), embora a grande maioria dos bens e serviços sejam
vendidos através de lojas em locais físicos, a era eletrônica tem trazido o
rápido crescimento do varejo sem loja, prevendo-se que até o final do
século um terço de todas as vendas no varejo será realizado através de
canais sem loja.

2.3.1) VAREJO SEM LOJA

Segundo Berman e Evans (1998), varejo sem loja (non-store retailing)
ocorre quando o varejista usa compostos estratégicos que não estão
baseados na loja tradicional, para atingir os consumidores e completar as
transações. Berman e Evans (1998) e Kotler (1994) apresentam os
principais tipos de varejo sem loja:

• Venda Direta - Utilizado por empresas que vendem porta a porta,
escritório a escritório (Avon) e em reuniões domiciliares
(Tupperwarey.: ----- ---- - -

• Marketing Direto - tem suas raízes na venda pelo correio, mas hoje
inclui oütras maneiras- de atingir as pessoas como telemarketing,
marketing de resposta direta via televisão e compra eletrônica;

• Venda Automática (vending machines) - Constituído por máquinas
automáticas disponíveis em locais de grande fluxo de pessoas,
oferecendo bens de impulso e de alto valor de conveniência, como
cigarros, refrigerantes, chocolates, jornais, entretenimento (fliperama)
e serviços bancários disponíveis 24 horas (caixa eletrônico);
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• Serviço de Compra - varejista sem loja atende determinados
consumidores que são filiados ao serviço - geralmente funcionários de
grandes organizações, como escolas, hospitais, sindicatos e órgãos
governamentais - que podem comprar com desconto.

Dentre os tipos de varejo sem loja, será dada especial atenção ao
Marketing Direto, mais especificamente à compra eletrônica. A escolha
se deve ao fato do cliente não precisar deslocar-se a nenhum local físico
para adquirir produtos e serviços, como ocorre quando da utilização da
Internet, realizando suas compras sem sair de sua casa ou de seu
escritório e sem ter contato com os vendedores. O mesmo não ocorre nos
outros tipos de varejo apresentados, que exigem, ou um contato pessoal
com algum vendedor (venda direta e serviço de compra), ou a presença do
consumidor frente a uma máquina (venda automática).

2.3.2) MARKETING DIRETO

De acordo com Berman e Evans (1998), marketing direto "é a forma de
varejo no qual o cliente é primeiramente exposto aos produtos ou serviços
através de um meio impessoal (como mala-direta, TV aberta ou a cabo,
rádio, revista, jornal ou computador) e então faz o pedido pelo correio,
telefone e computador." (pg.165). Para Rosenbloom (1999) "é um sistema
interativo de marketing que usa uma ou mais mídias de propaganda para
influenciar uma resposta e/ou transação mensurável em qualquer local."
(p.494)

No mercado francês o marketing direto é mais conhecido como Venda por
Correspondência (VPC). Os estudos setoriais Xerfi (1997) definem a
VPC como "um modo de distribuição no qual os contatos entre o
vendedor e o consumidor se efetua pelo intermédio de diferentes vetores
de comunicação: imagem impressa (principalmente catálogo), audiovisual
(televisão) e multimídia (suporte digital - CD-Rom, Internet e Minitel).
Os pedidos são feitos via correio, telefone, fax e Minitel. Em comparação
ao varejo tradicional, a principal característica é que a VPC deve ir até o
domicílio do consumidor. O mercado da VPC é dividido em segmento de
consumidores profissional e individuais. (p.53)
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Berman e Evans (1998) classificam as empresas de marketing direto em
duas categorias - genérica e especializada - segundo o sortimento de
produtos oferecidos.

o quadro a seguir apresenta os aspectos positivos e negativos do
marketing direto como estratégia de negócios.

Quadro 9 - Estratégia de negócios do Marketing Direto

Redução de custos de implantação,
estoques, localização e ambientação
ponto de venda, horários comerciais,
funcionários,
Oferta de preços menores do que na
loja,
Maior cobertura geográfica,
Conveniência para os clientes - sem
aglomeração, trânsito, filas nos caixas,
segurança do local,
Segmentação de mercados específicos,
Varejo tradicional pode expandir
negócios se tornando nacional ou
internacional sem adicionar mais lojas.

Produtos não podem ser examinados
antes de serem comprados,
A gama de itens vendidos é mais

- iimitada do que nas lojas,
Serviço pós-venda para devolução de
mercadorias,
Custos produção e envio de catálogos
podem ser altos,
Exigência de sistema de computadores
para acompanhamento da entrega,
monitorar compras e devoluções, e
manter a bases de dados atualizada,
Alta sensibilidade às tarifas postais e ao
preço do papel,
Imagem ruim devido a atrasos na
entrega e produtos danificados
provocado por empresas desonestas e
Dificuldade em planejar estilo e preço
dos produtos nos catálogos pois são
elaborados com muita antecedência.

Baseado em BERMAN, Barry e EV ANS, Joel R. - Retail Management: A Strategic Approach, 7
edition, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1998, p.167

Blackwell (1997)afirmaque--n-o cemtextode--multicana146,-o marketing
direto além de ser uma boa maneira de incentivar as vendas de varejistas
baseados em loja (ex. Nordstrom, Victoria 's Secret), funciona também
como uma ferramenta de promoção do varejista na. mente dos
consumidores

Berman e Evans (1998) afirmam que o marketing direto está no meio de
uma revolução tecnológica que aprimora a eficiência operacional e
proporciona oportunidades de vendas através de transações de compra

26 Blackwell (1997) define Varejo multicanal como a forma de atingir os consumidores por várias
maneiras, incluindo lojas, catálogos, vendas diretas e eletronicamente. (p.206)
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baseadas em microcomputadores localizados na casa ou no escritório dos
consumidores.

Recentemente, o mundo do varejo e como as pessoas compram têm sido
testemunha de enormes mudanças em comparação com os dias em que o
varejo significava simplesmente visitar uma loja, comprar a partir de um
catálogo, receber a moça da Avon em casa ou comprar um doce em uma
máquina. (Berman e Evans, 1998, pg.182)

A figura seguinte exemplifica os caminhos percorridos pelo canal de
marketing até a utilização da Internet como forma de varejo.

Figura 5 - Caminho percorrido do Canal de Marketing até a Internet

Fabricante
Catálogo, revista,
jornal, mala-direta

TVe rádio

Atacadista

Venda Automática

Usuário final Venda Direta

.Elaborado pela autora

Rosenbloom (1999) cita que alguns especialistas prevêem profundas
mudanças na estrutura e estratégia do canal de marketing provocadas pela
Internet. "O tijolo e a argamassa das lojas e shopping centers e as viagens
dos consumidores aos centros varejistas podem ser substituídos por
shoppings e lojas virtuais enquanto que fazer compras no cyberspace
substituirá o ato de ir às compras em uma loja." (p.450)

Com relação às transformações no mercado, Gates (1995) afirma que a
utilização da Internet levou ao surgimento de um novo intermediário:

A estrada (da informação) ampliará o mercado eletrônico e fará dele o
intermediário universal e definitivo. Com freqüência, as únicas pessoas
envolvidas numa transação serão o comprador e o vendedor. Todas as
mercadorias à venda no mundo estarão à disposição para que você as
examine, compare e, muitas vezes, encomende sob medida. Quando quiser
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comprar alguma coisa, você poderá pedir a seu computador que encontre pelo
melhor preço oferecido por qualquer fonte aceitável, ou pedir que ele
"pechinche" com os computadores de vários comerciantes. (Gates, 1995,
p.200)

De acordo com Blackwell (1997) as empresas devem deixar de estruturar
seus canais de distribuição do fabricante para o mercado. O sucesso
empresarial no próximo século dependerá da estruturação dos canais de
marketing a partir da mente dos consumidores, para então atingir o
mercado, criando canais baseados nas necessidades, desejos, problemas e
estilos de vida destes consumidores.

2.3.3) DEFINIÇÕES DA INTERNET COMO CANAL DE MARKETING

De acordo com Rosenbloom (1999), é comum existir uma confusão de
termos quando do aparecimento de novas tecnologias. Na literatura de
marketing e nas publicações de negócios são utilizados: fazendo
negócios na Web, comércio eletrônico, compras na Internet ou no
Cyberspace, compras on-line, Web shopping, compras virtuais, varejo
virtual, distribuição eletrônica ou o antigo "compras interativas", que
antes da Internet referia-se às compras via TV.

Para Reboul e Xardel (1998), o comércio eletrônico é a possibilidade de
vender os produtos, serviços e informações diretamente pela Internet.
(p.l)

Berman e Evans (1998) consideram a Internet e a Web como "formas não
tradicionais de varejo" classificando-as como varejo online interativo
(online interactive retailing). (p.182)

Schwartz (1998) amplia o conceito introduzindo o termo Webeconomia
definido como o estudo da produção, distribuição e consumo de bens e
serviços e idéias na World Wide Web.

Rosenbloom (1999) utiliza o termo Canais Eletrônicos de Marketing
apresentando uma definição mais focada nos objetivos de distribuição:
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Canal. Eletrônico de Marketing é.o lIso da Internetpara disponiblizarprodutos
e serviços de modo que o público-alvo com acesso a computadores ou outra
tecnologia disponível possa comprar e completar a transação de aquisição via
meios eletrônicos interativos. (Rosenbloom, 1999, p.450).

2.3.4) MOTIVAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA INTERNET COMO CANAL DE
MARKETING

Antes da apresentação das razões que levam os participantes do canal de
marketing a utilizarem a Internet em seus negócios, é importante

considerar a predisposição do consumidor na adoção da tecnologia.

Com relação à adoção de tecnologia, Kosiur (1997) ressalta que uma nova

tecnologia é mais rapidamente aceita quando ela oferece mais

conveniência para o usuário, do que a tecnologia que está sendo

substituída. "Os consumidores usarão a Internet para o comércio quando

eles perceberem que é a maneira mais valorosa de fazer as coisas." (p. 99)

Blackwell (1997) afirma que, apesar de toda a euforia das empresas com

relação à utilização da Internet como forma de negócios, cabe aos
consumidores, como "transformadores do canal", a decisão em adotar a

nova forma de realizar suas transações.

Os entusiastas da tecnologia são otimistas nas previ soes que o varejo
eletrônico transformará a indústria com a conhecemos hoje, independente da
categoria de produtos ou setor. Entretanto, finalmente, são os consumidores
que decidirão se o comércio na Internet se tornará uma inovação amplamente
aceita, como a TV, ou se será uma moda passageira. Algumas vezes os
consumidores adotam as inovações, mas freqüentemente eles são resistentes.
As novas tecnologias mudam a demanda dos canais somente se elas
solucionam os antigos problemas dos consumidores, melhor do que as
soluções existentes. (Blackwell, 1997, p. 213)

a) Na perspectiva dos fabricantes

De acordo com Rosenbloom (1998), a grande discussão nos anos 90 é se
o desenvolvimento da Internet levaria muitos fabricantes a venderem
online diretamente aos consumidores.

De acordo com os dados da pesquisa "Internet Shopping" realizada pela
Ernst & Young, somente 9% dos fabricantes vendem pela rede e 12% tem
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planos, o restante (79%) não tem planos ou estão inseguros com relação
ao novo suporte. (Stores,1998)

Segundo informações da referida pesquisa, o principal objetivo apontado
pelos fabricantes quando utilizam a Internet não é o aumento de suas
vendas mas sim, fornecer informações para reter clientes. A pesquisa
mostra ainda que esta pequena participação é decorrente da cultura da
fabricação: os fabricantes simplesmente não se sentem a vontade
vendendo aos consumidores, sendo que, qualquer forma de canal de
marketing é estranho para eles. Por isso, deixam que outros vendam os
seus produtos via rede e focam em seu core business.

Para Sarkar, Butler e Steinfield (1997), os fabricantes usam a estrutura da
rede para diferenciar seus produtos, atingir novos consumidores, oferecer
novos se~viços e aprimorar o relacionamento com seus clientes. Segundo
os autores, embora a tendência seja o aumento da terceirização das
funções de distribuição, muitos fabricantes estão, simultaneamente,
implantando Web sites ou estabelecendo ligações com provedores de
serviços online com o objetivo de criar uma presença eletrônica. De
maneira diversa, outros fabricantes pretendem realizar negócios
diretamente com os consumidores através de intermediação dos
provedores de serviço da rede. Os autores ressaltam que, em muitos
casos, os sites complementam uma infra-estrutura de distribuição física
existente e servem para levar mais pessoas para os pontos-de-venda.

Schwartz (1998) separa os fabricantes em 2 grupos distintos segundo a
estratégia adotada:

• Criadores de conteúdo - centenas das principais empresas editoriais, redes
de televisão, estúdios cinematográficos e novos distribuidores de mídia
híbridos estão colonizando a Web criando páginas em constante
atualização que procuram informar e divertir aqueles que as visitam. Além
do objetivo de melhoria de imagem junto ao público-alvo potencial da
Web, buscam um meio de tornar a atuação na Internet, empreendimentos
lucrativos;

• Empresas de infra-estrutura - empresas de computador estão vendendo
servidores para a Web, empresas de software estão vendendo browsers e
ferramentas para a criação de sites elaborados, além dos desenvolvedores
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de mecanismos de pesquisa da Web e diversos provedores de acesso à
Internet. Existem também, agências de publicidade e consultores que
desenvolveram práticas de criação de sites personalizados para cada
cliente.

b) Na perspectiva dos intermediários

Conforme afirma Kosiur (1997), a Internet tem proporcionado novo
potencial para os intermediários. decorrente do fato de fornecer uma
infra-estrutura de comunicação e transação, que permite aos
intermediários reduzirem seus custos de transação. Além de expandir a
base de clientes potenciais pois torna suas operações globais. Segundo o

desempenhar um papel crucial nas etapas de negociação entre
compradores e vendedores: dar suporte aos compradores na identificação
de suas necessidades e em encontrar um vendedor adequado; fornecer
meios eficientes para a troca de informações entre ambas as partes;
efetuar a transação comercial e dar assistência no pós-venda.

Com relação ao mercado business-to-business, Kosiur (1997) afirma ser
maior do que o mercado de consumo online. "Estima-se que seja 100
vezes maior o consumo das empresas através de EDI e e-mail, do que as
compras feitas por consumidores através de home shopping, redes
comerciais online." (p. 101). As expectativas de crescimento no consumo
são 'altas devido à ampliação do mercado com a inclusão de pequenas e
médias empresas graças ao baixo custo de acesso à Internet, a
popularidade e versatilidade da Web.

Kosiur (1997) estabelece a diferença entre o comportamento do
comprador corporativo e o consumidor final. Compradores corporativos
sabem exatamente do que necessitam e são limitados pelo tempo para a
execução do trabalho ou tarefa, tendo pouco tempo para surfar na Internet
para encontrar o que precisam, ao contrários dos consumidores que sem
este senso de urgência, podem pesquisar mais fontes e escolhas. Ao autor
aconselha às empresas que lidam com clientes corporativos, que
simplifiquem a pesquisa e o fechamento do pedido, armazene todas as
informações relativas aos pedidos anteriores permitindo que a sua
reutilização para agilizar as futuras transações.
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o quadro abaixo apresenta as razões pelas quais OS distribuidores
europeus decidiram por atuar na Internet.

Quadro 10 - Distribuidores europeus face ao comércio eletrônico

Fonte: RS Consulting - panel Cap Gemini in La Lettre du Commerce sur Internet et de I'E-Pub, n". 2,
29 Octobre 1997, p.29

Segundo dados da pesquisa Ernst & Young (Stores, 1998) apenas 12%
dos varejistas da amostra fazem uso corrente da Internet como um canal
completo de marketing que permite aos clientes fazer compras. Este
número inclui os chamados "puros varejistas de Internet" que não
possuem lojas e vendem apenas via canais eletrônicos, outros 22%
afirmaram que pretendem começar atividades na Internet, o restante
(66%) não tem planos ou se mostram inseguros. Excluindo-se os
varejistas que só atuam na Internet, os principais objetivos pretendidos
são a expansão de mercado e a retenção de clientes.

Berman e Evans (1998) afirmam que para os varejistas a Web pode servir
para um ou mais dos seguintes objetivos:

• Realçar a imagem do varejista,
• Atingir geograficamente os consumidores dispersos inclusive os

estrangeiros,
• Fornecer informação aos consumidores - ex.: categorias de produtos

vendidos, localização das lojas, informação de uso, resposta a perguntas
freqüentes, programas de fidelização, etc.,

• Promoção de novos produtos, explicação completa e demonstração de suas
características,

• Disponibilização de um serviço ao cliente na forma de e-mail, hot-links e
comunicação,

• Ser mais "pessoal" com os consumidores deixando-os clicar nos tópicos
que ele escolherem,

• Obtenção de feedback do cliente,
• Fornecimento de ofertas especiais e envio de cupons aos clientes Web
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• Descrição de oportunidades de empregos e
• Realização de vendas.

Segundo os referidos autores, as vendas online estão no final da lista pois
acreditam que os varejistas não devem ter muitas perspectivas decorrente
do fato de que apenas 1% dos americanos fazem compras na Web.

o próximo quadro mostra as características positivas e negativas da Web
quando utilizada no setor varejista.

Quadro 11 - Características da Web para o varejista

Baixo custo de implantação da Web,
Facilidade em alcançar mercado potencial
amplo e disperso,
Recursos multimídia interessantes,
Horários de visita e tempo de duração
seguem a conveniência do usuário,
Segmentação das informações para que o
cliente as pesquise de acordo com suas
necessidades e
Possibilidade de formar uma base
dados e obter feedback dos clientes.

de

pesquisa quando cliente
desconhece o endereço do site,
Resistência às compras online por
privacidade, segurança, etc.,
Grande número de Web sites de varejo
provoca desordem,
Impaciência e ansiedade dos internautas
exige atualização constante do site para
assegurar repetição nas visitas,
Excesso de recursos multimídia tornam o
acesso lento,
Excesso de envio de mensagens via email
os consumidores por parte das empresas,
Necessidade de coordenação entre as
transações baseadas em loja com as da
Web,
Falta de definição nas regras e padrões para
a elaboração de sites e
Relutância dos consumidores em pagar pois
esperam que os serviços online sejam

ratuitos.
Baseado em BERMAN, Barrye EVANS, Joel R. - Retail Management: A Strategic Approach, 7th

edition, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1998, p.184

Com rélação ao Varejo eletrônico, Schwartz (1998) apresenta um cenário
mais otimista mas alerta para o perigo de usar conceitos ultrapassados:

Milhares de empresas estão promovendo e vendendo produtos desde
alimentos e bebidas, carros e caminhões até informações e serviços
financeiros. Algumas anunciarão, comercializarão e venderão seus produtos
na Web usando pensamentos antiquados da mídia de mão única, tradicional e,
por essa razão, serão mal sucedidas. Outras utilizarão os princípios da
Webeconomia e farão sucesso." (Schwartz, 1998, p.xXIT)
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Segundo Berman e Evans (1998), os principais ingredientes para o
sucesso dos varejistas na Internet são: prover conveniência, preços baixos
e criar uma comunidade virtual.

2.3.5) MODIFICAÇÕES NAS ESTRUTURAS DOS CANAIS DE MARKETING

Rosenbloom (1998) questiona se é necessário que existam varejistas,
atacadistas, corretores e agentes quando produtores e consumidores
podem estar interligados diretamente via Internet. Para um maior
aprofundamento, o autor ressalta a importância da análise de 3 aspectos
relativos às estruturas de canal de marketing: desintermediação versus
reintermediação, fluxo de informações versus fluxo de produtos, estrutura
virtual de canal versus estrutura física de canal. Serão discutidos também
neste item o surgimento dos cybermediários e as implicações da Internet
nas estruturas de canal com relação ao ambiente competitivo, à
administração do portfólio e ao modelo do composto mercadológico dos
"4 Ps".

a) Desintermediação versus Reintermediação

Conforme definição apresentada anteriormente, estrutura de canal é
formada por um grupo de membros para os quais um conjunto de tarefas
de distribuição são alocadas para tornar os produtos e serviços
disponíveis de forma conveniente. Como a Internet é capaz de conectar
produtores e clientes finais eletronicamente, muito tem se discutido sobre
o desaparecimento dos intermediários do canal, o que se costuma chamar
de desintermediação.

De acordo com Sarkar, Butler e Steinfield (1997), o principal argumento
para a eliminação dos intermediários é a redução de custos ao longo do
canal de distribuição que se refletiria, para os consumidores, em menor
preço final dos produtos e serviços. O argumento essencial é que o uso da
tecnologia da informação permite aos fabricantes internalizar atividades
que têm sido desempenhadas tradicionalmente por intermediários.
Embora os autores concordem que os relacionamentos diretos entre
fabricantes e consumidores proliferarão na Internet, eles discordam que
isto acarretará o desaparecimento dos intermediários. A análise das
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necessidades dos consumidores, especialmente no ambiente intermediado
pelo computador, sugere que existirá função, tanto para os tradicionais
como para novos intermediários, no relacionamento entre fabricantes e
consumidores.

De acordo com Tapscott (1997), com a economia digital, o tradicional
mercado físico, com diversos pontos-de-venda, controle de estoques
descentralizados e produtos tangíveis, foi modificado profundamente. O
principal perigo que deve preocupar, principalmente os varejistas, é a
tendência à desintermediação, visto que os consumidores podem ter
acesso mais fácil ao fabricante. O mesmo autor salienta que o local onde
a transação ocorre, ou seja, o ponto-de-venda na estrutura tradicional, já
não é crucial pois o fato de estar disponível em diferentes ambientes
virtuais representa ao consumidor um grande fator de conveniência,
podendo ser acessados a partir de qualquer local escolhido por ele (casa
e/ou escritório).

para pesquisa de preços em todos os setores, os intermediários
tradicionais terão de agregar valor real a uma transação para justificar sua
comissão. Caso contrário correm o risco de desaparecerem.

As lojas e serviços que até agora lucravam simplesmente por estarem em
determinada localização geográfica talvez descubram que perderam essa
vantagem. Mas aqueles que proporcionarem valor agregado não somente
sobreviverão, como prosperarão porque a estrada permitirá que coloquem
seus serviços à disposição de clientes em qualquer lugar. (Gates, 1995, p.200) .

Em seu outro livro, Gates (1999) faz um alerta "se você é intermediário, a
promessa da Internet de preços mais baixos e serviços mais rápidos pode
'desintermediá-Io', eliminando seu papel de auxiliar a transação entre
produtor e consumidor." (p.90)

Schwartz (1998) considera que os estabelecimentos de varejo já vinham
sendo ameaçados nos últimos 20 anos pelas compras em domicílio com o
rápido aumento dos catálogos, pedidos pelo correio e compras por TV a
cabo. Segundo o autor, é função dos varejistas criar razões convincentes
para as pessoas saírem de casa e entrarem em uma loja. O que falta em
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termos de serviço, o varejo tem em entretenimento. O autor sugere que
"as lojas físicas e lojas virtuais trabalhem em conjunto aceitando-se como
partes do processo de conquistar consumidores, atendimento
personalizado e manutenção da lealdade à marca." (p.73)

Segundo Rosenbloom (1999), quando são analisados os exemplos dos
"puros varejistas de Internet" que atuam exclusivamente na rede, o que se
descobre é que, ao invés do desaparecimento, ocorre a adição de
intermediários e de novas funções na estrutura do canal, o que ele
denomina "reintermediação". O autor cita o exemplo da livraria virtual
Amazon.com'": a tarefa de preparar os pacotes contendo os livros
encomendados pelos clientes é desempenhada pelo atacadista, que não
participa na estrutura tradicional pois as grandes livrarias compram
diretamente das editoras. "Não importa o quão sofisticada seja a
tecnologia da Internet que a principal lei da economia não pode ser
excluída: a eficiência no desempenho das tarefas de distribuição é o que
finalmente determina qual será o formato da estrutura de canal." (p.456)

Referindo-se à Amazon.com, Schwartz (1998) complementa que o valor
que ela adiciona está nas críticas, recomendações, conselhos, informações
sobre novos e futuros lançamentos, a interface como usuário, a
comunidade de interesse em torno de determinados assuntos, por isso ele
desaconselha que seja comparada às livrarias tradicionais cujo principal
função é a venda de livros. (p.162)

b) Fluxo de informações versus Fluxo de produtos

Segundo Rosenbloom (1999), considerando-se os fluxos existentes no
canal de marketing apresentados anteriormente, percebe-se que os fluxos
de negociação, de propriedade, de informação e de promoção consistem
em elétrons de informação que podem ser digitalizados rapidamente e
transportados através da Internet. Por outro lado, o fluxo de produtos não
pode ser digitalizado portanto a Internet não é eficiente na sua execução.
"Assim, as atividades de distribuição que criam utilidade de tempo e local
como transporte, armazenagem e processamento dos pedidos precisa ser
feito de outras maneiras (... ) à moda antiga." (p.456)

27 http://www.amazon.com

http://www.amazon.com
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Rosenbloom (1999), salienta que os Websites que apenas listam os
produtos mas não disponibilizam o fluxo de negociação, obrigando o
cliente a usar o telefone para efetuar o pedido, significa que uma
mudança pouco substancial ocorreu.

o que realmente mudou, em comparação com o canal convencional, é que os
produtos dos vendedores aparecem em uma tela de computador ao invés de
impressos e os clientes navegam no Website da empresa ao invés de virar as
páginas de um catálogo, revista ou jornal antes de usarem o telefone para
fazer o pedido. (Rosenbloom, 1999,pA50)

Rosenbloom (1999) chega a uma conclusão importante: canais eletrônicos
de marketing baseados na Internet não são canais "completos" de
marketing pois não podem lidar com o fluxo de produto que é um
elemento crucial, portanto existem limites quanto ao desempenho de seu
papel na. distribuição de produtos e serviços. (p.457)

Por outro lado, Schwartz (1998) afirma que as lojas tradicionais sofreram
com a redução de pessoal decorrente de uma política de redução de
custos. Isto fez com que os varejistas falhassem no fornecimento de
informações sobre os produtos, que os consumidores podem agora obter
através da Internet. Portanto, segundo o autor, as duas formas de varejo
podem ser complementares no desempenho dos fluxos envolvidos.

c) Estrutura Virtual de Canal versus Estrutura Física de Canal.

Segundo Rosenbloom (1999), os limites dos canais eletrônicos de
marketing em satisfazer as necessidades dos consumidores depende do
segmento ao qual pertencem, mas pode-se generalizar afirmando que
mesmo os consumidores que usam a Internet para fazer compras também
visitam as lojas tradicionais.

Schwartz (1998) é da mesma opinião afirmando que "a experiência social
do shopping com vida real é algo que a Web nunca poderá substituir,
independentemente da qualidade da realidade virtual ou de outras
tecnologias que surgirem. As pessoas sempre querem sair de casa e
experimentar o mundo em primeira mão. Todas as apostas são que os
varejistas continuarão a acrescentar entretenimento à experiência de
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compra como um dos principais meios de distinguir-se de todas as formas
de compras em domicílio." (p.73)28

Rosenbloom (1999) ressalta que alguns necessidades cotidianas dos
consumidores não podem ser satisfeitas através de um canal eletrônico,
principalmente, quando relacionadas à prestação de serviços: cortar o
cabelo, abastecer o carro, lavar as roupas. O autor acredita que a demanda
por estruturas físicas de canal continuará maior do que por canais
virtuais. Cabe à empresa avaliar se os canais baseados na Internet afetam
fundamentalmente suas decisões com relação a prioridade dada às
estratégias de distribuição. Se decidir por atuar somente na Internet
precisará dar grande importância para a estratégia de distribuição, como
no caso da Amazon.com.

d) Surgimento dos Cybermediários

A aplicação da tecnologia da Internet para a realização de negócios teve
por conseqüência o surgimento de novos intermediários, que têm sido
chamados de cybermediários.

De acordo com Sarkar, Butler e Steinfield (1997), a existência dos
cybermediários é consistente com a tradicional teoria de marketing, que
encara os intermediários como organizações que suportam as trocas entre
produtores e consumidores, aumentando a eficiência do processo
agregando transações que criam economias de escala e oportunidades.

Para Kosiur (1997) o comércio eletrônico introduz nesta nova economia,
novos intermediários, que tendem a proliferarem "quanto mais se move
para o mundo da informação" (p.112) (... ) "principalmente porque o
espaço informacional é muito complexo e desestruturado." (p. 259)

Sarkar, Butler e Steinfield (1997) definem os cybermediários como
organizações que desempenham as atividades de intermediação no

28 Sobre as diferentes razões que levam o consumidor ao ato da compra, Tauber (1972) em seu artigo
"Why do people shop?" identifica motivos pessoais (papel desempenhado na sociedade, diversão,
auto-satisfação, conhecer as tendências, atividade física e estímulo sensorial) e motivos sociais
(experiências fora de casa, comunicação com pessoas com mesmos interesses, pertencer a um grupo de
referência, exercer autoridade e o prazer da negociação ). Este artigo é citado por vários estudiosos
sobre o comportamento do consumidor, como Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 845)
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contexto do comércio eletrônico. Abaixo são apresentados os tipos de
cybe rmediários identificados pelos autores que também fornecem alguns
exemplos de atuação no mercado americano:

• Diretórios - intermediários que disponibilizam serviços de diretório
ajudam os consumidores a encontrar fabricantes, categorizando Web
sites, disponibilizando menus estruturados que facilitam a navegação.
Os rendimentos são obtidos através da publicidade. Podem ser
genéricos (Yahoo), comerciais (Shopping Directory) e especializados.

• Serviços de busca - diferentemente dos diretórios, disponibilizam a
pesquisa na base de dados de Web sites e páginas através de palavras-
chave. Ex. Lycos e Infossek.

• Malls (Shopping Centers) - os termos shopping virtual ou shopping
na Internet referem-se a qualquer site que tenha mais do' que 2 sites
comerciais ligados a ele. Fornecem cyber infra-estrutura mas não
adquirem os estoques vendendo os produtos diretamente.
Normalmente têm foco geográfico, estão direcionados a determinado
tipo de fabricante ou podem apresentar um sortimento variado de lojas
e produtos. Obtém seus rendimentos através da rentabilidade de seus
"locatários" .

• Editores - são geradores de tráfego que oferecem conteúdo
interessante aos consumidores; parecldosrcom: jomais vou revistas
online. Os editores tornam-se intermediários quando oferecem
ligações com os fabricantes através de publicidade ou produtos
listados relacionados ao seu conteúdo. Ex. Wired Magazine.

• Revendedores virtuais - adquirem produtos diretamente dos
fabricantes que hesitam em atender seus próprios consumidores por
receio de gerar conflitos com os varejistas dos quais dependem. Ex.
Christmas Shoppe.

• Avaliadores de Web site - consumidores são direcionados ao site do----- -------- -- ---- - --------------- --- -----

fabricante através de um novo tipo de site que pode ajudar na redução
do risco. Os rendimentos podem ser obtidos cobrando tarifa dos
fabricantes avaliados ou dos consumidores pela prestação do serviço.

• Auditores - não são intermediários diretos mas servem para mensurar
a audiência. Ex. Nielsen Interactive Services subsidiary.

• Fóruns, Fã Clube e Grupo de usuários - não são necessariamente
intermediários mas facilitam o feedback entre fabricantes e
consumidores e o suporte para pesquisas de mercado promovendo
discussões em grupo relacionadas com determinado produto ou
assunto.
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• Intermediários financeiros - qualquer forma de comércio eletrônico
exigirá alguns meios para efetuar ou autorizar pagamentos do
comprador para o vendedor. Incluem autorização de crédito por
empresas de cartão de crédito (Visa e Mastercard), equivalentes em
cheques (Checkfree) e pagamento em dinheiro (Digicash).

• Leilões eletrônicos - quando pessoas trocam um bem ou serviço por
outro ao invés de usar dinheiro como pagamento. Existem grupos
especializados e outros que lidam com mercadorias usadas. Ex. eBay.

• Agentes inteligentes - solução para os problemas de navegação no
caos da Internet. São programas que aprendem o comportamento
passado do usuário usando os parâmetros por ele determinados
objetivando a otimização das pesquisas. Ex. Bargain Finder.

e) Ambiente Competitivo

Para Rosenbloom (1999), o uso da Internet significa maior desafios e
complexidade para os responsáveis pela administração dos canais de
marketing. O fato de os canais eletrônicos de marketing estarem baseados
na tecnologia da Internet, não significa que possam ser administrados de
forma automática. As questões fundamentais da motivação dos membros
do canal, a construção da cooperação, o gerenciamento do conflito e a
coordenação dos elementos do composto mercadológico para atingir os
objetivos de distribuição da empresa continuarão exigindo a atenção da
gerência de canal.

Entretanto, segundo Schwartz (1998), o ambiente virtual da Internet não é
necessariamente caracterizado pela luta concorrencial por uma fatia no
mercado e por seus resultados limitados do mercado. Em vez de lutar por
uma fatia limitada, as empresas que criam algo de valor podem continuar
expandindo esses mercados, desde de que as informações ganhem a
atenção das pessoas certas. "Este é o fator que gera o crescimento que não
ocorre às custas de um concorrente, mas pela criação de algo novo, que
expande, e não divide, uma porção da economia. Há um número infinito
de idéias no universo aguardando para serem descobertas." (p.163)

f) Administração do Portifólio

Para Rosenbloom (1999) com a Internet deve-se atentar ainda mais para a
administração das estruturas de canais. Isto porque, na maioria dos casos,
os canais eletrônicos de marketing serão apenas um dentre as várias
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estruturas de canais de marketing ao invés de único. "Concluindo, a
gerência não terá que lidar apenas com o gerenciamento dos canais
convencionais em que o território familiar pode criar um relativo nível de
conforto, mas também com os novos e menos familiares canais
eletrônicos de marketing em que o conforto é menor." (p.476)

g) Composto Mercadológico

De acordo com Rosenbloom (1999), independente da existência da
Internet, a necessidade de mesclar os 4 "Ps" do composto mercadológico
- produto, preço, promoção e ponto-de-venda - continua sendo o
principal paradigma da gerência de marketing moderna. Além de
possibilitar o surgimento de canais eletrônicos de marketing, a Internet
modifica a composição do marketing mix, especialmente para o quarto 'P'
(place / ponto de venda), que assume uma maior importância com relação
às outras três variáveis. O autor explica que isso ocorre pois como a
Internet tem a vasta capacidade de transmitir informações, ela reduz o
potencial dos 3 primeiros 'Ps' como base para a sustentação do diferencial
competitivo.

Será mais difícil para as empresas diferenciarem seus produtos baseando-se
na ignorância dos clientes a respeito dos respectivos atributos. Se a
informação de preço está amplamente disponível na Internet, nenhuma
empresa terá uma vantagem de preço pois os clientes conhecerão todos os
preços praticados. E, se um grande número de consumidores usarem a
Internet para aprenderem sobre os produtos e serviços, as semelhanças dos
Websites equilibrarão a atuação, então grandes empresas não terão uma
vantagem promocional significativa que atualmente desfrutam em outras
mídias. (Rosenbloom, 1999, p.475)

No que se refere especificamente ao produto, Tapscott (1997) salienta
que as transações efetuadas em um ambiente virtual permitem uma
redução de custos, pois os produtos não precisam ser transportados até
um ponto-de-venda, para estarem presentes fisicamente no momento da
compra. Assim, são necessárias apenas as informações relacionadas ao
produto que será comercializado, que podem estar digitalizadas em vários
suportes (CD-RQrn, Internet, ou fornecidas através de uma central de
atendimento telefônico).
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Com relação ao preço, Gates (1999) afirma que "a Internet é uma grande
ferramenta para ajudar os clientes a encontrar o melhor negócio." (p.88).
Por isso, ele acredita que os comerciantes adotarão uma política de preços
flexível. Por outro lado, Lovelock (1996) afirma que neste ambiente, os
clientes não adquirem apenas produtos mas também os serviços neles
contidos que oferecem uma maior quantidade de informações facilitando
a escolha, além de proporcionar uma maior conveniência. Por isso, estão
dispostos a pagar um pouco a mais por essa comodidade.

Com relação à promoção, Swchartz (1998) menciona que há quatro
maneiras principais de promover um site de marketing: mencionando o
endereço em anúncios impressos e de TV, obtendo a atenção da
imprensa, negociando "hyperlinks" com outros Websites- criando assim
"um meio verbal eletrônico" e, finalmente, colocando banners nos sites
de conteúdo populares com alto tráfego. (p.44)

Rosenbloom (1999) conclui afirmando que as empresas que estão
capacitadas em usar o quarto 'P' (place) para cuidadosamente prospectar,
interagir e construir relacionamento com os clientes utilizando-se de
avançados canais eletrônicos de marketing, poderão ganhar uma
substancial e significativa vantagem competitiva por fazer isso.

h) Avaliação dos Resultados

Para Rosenbloom (1999) a Internet não elimina a avaliação das
expectativas de performance, critérios e medidas de como os objetivos de
distribuição do canal são atingidos por seus membros que continuará a ter
um papel importante. Entretanto, os critérios de avaliação e os meios
tecnológicos para fazê-lo devem sofrer modificações. Por exemplo, para o
fabricante, o critério de avaliação do tráfego de pessoas na loja deve ser
substituído pelo acompanhamento do número de hits dos Websites dos
varejistas. A Internet poderá fornecer ao produtor muito mais
informações sobre as medidas de performance do que aquelas baseadas
na coleta de dados junto às pessoas e nas fontes em papéis.

Segundo Reboul e Xardel (1998), a avaliação dos negócios via Internet
deve utilizar as mesmas ferramentas de gestão empregadas pela venda por
catálogo (VPC). O importante é que o acompanhamento seja feito
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diariamente, para que variáveis como, Imagem e texto, possam ser
modificadas a tempo. Os autores citam os seguintes métodos:
faturamento por página e por produto; taxa de compras (quantidade total
de visitas por página dividida pela quantidade de produtos vendidos ou
pelo faturamento da página); margem sobre o custo variável por página e
por produto. Segundo os autores estas estatísticas podem ser refinadas por
segmento de clientes. Além disso, salientam que existem novas técnicas
que permitem seguir o caminho do usuário através do Website (web
tracking), personalizar o acesso das informações obtendo assim o perfil
do usuário e determinar a quantidade de acessos por página (quantidade
de hits).

2.3.6) CONTRIBUIÇÃO DO CAPÍTULO PARA O ESTUDO

O estudo das implicações da Internet nos conceitos sobre canal de
marketing resultam em 8 questionamentos que deverão ser avaliadas nos
estudos de caso:

1& Mercado global sem restrições geográficas - Estas novas tecnologias
ampliam as possibilidades de aplicação dos conceitos de estruturas de
canal de marketing sem a utilização de ponto-de-venda: varejo sem
loja e marketing direto. Neste novo contexto, o ponto-de-venda - como
local físico e localização geográfica - passa a ser irrelevante, o que faz
com que as empresas envolvidas nas estruturas de canal de marketing
repensem suas funções, a relação com a concorrência e com os
consumidores. Sendo assim, os objetivos dos canais de marketing
relativos à prospecção de novos mercados, à interação e à construção
de relacionamentos são ainda mais importantes.

1& Desvantagens do Marketing Direto solucionados com a Web - as
estratégias de marketing direto e da Internet tem alguns pontos de
contato. As vantagens comuns a ambas são: redução dos custos de
implantação, maior cobertura geográfica para atingir públicos
dispersos e proporciona conveniência para os clientes. Suas
desvantagens são: necessidade de coordenação entre as transações
baseadas em loja e na Web, os produtos não podem ser examinados e a
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Imagem ruim provocada por empresas desonestas que atrasam a
entrega, vendem produtos danificados ou enviam e-mails em excesso.
Entretanto, algumas desvantagens do marketing direto podem ser
solucionadas com a utilização de estratégias baseadas na Web: a oferta
de produtos não é limitada pelo espaço de um catálogo, as variações
no preço do papel e nas tarifas postais não afetam a rentabilidade e
possibilita atualizações constantes disponibilizando-as em tempo real
na rede. Por outro lado, a falta de padrões e regras nos negócios da
Internet e a resistência por parte Cios iisuãríós e-m- pagar pelo serviço,
representam pontos negativos da estratégia baseada na Web.

1& Diversidade nas motivações - A amplitude de aplicações da Internet é
reforçada pela variedade de objetivos apontados pelos fabricantes e
intermediários que vão além das transações comerciais: reter clientes
fornec~ndo mais informações sobre os produtos, ampliar o mercado
consumidor, aprimorar o relacionamento com o cliente, melhorar a
imagem, adquirir experiência técnica e agilizar as transações. Embora
seja um objetivo comum a todas as empresas que vendem pela Internet
a obtenção de lucros futuros, as que atuam somente no mercado
virtual, seja na criação de conteúdo ou na venda de equipamentos,
estão mais voltadas para os resultados financeiros.

1& Insegurança nos investimentos - Apesar de já estar afetando as
estruturas de canal de marketing com relação---ao---papel----do
intermediário, os fluxos envolvidos, a concorrência e do composto
mercadológico, ainda existe uma certa insegurança por parte das
empresas em investir na Internet decorrente da dificuldade em
dimensionar o mercado e prever os futuros padrões de tecnologia.
Independente disso, faz-se necessária a incorporação da Internet na
carteira de canais de marketing e a quebra dos atuais paradigmas para
a adoção de novos métodos de avaliação de resultados mais adequados
aos negócios virtuais.

1& Maior acesso às informações - com a Internet os fabricantes podem
assumir a função de fornecer informações que auxiliem na decisão de
compra do consumidor, tornando-se menos dependentes da estrutura
varejista (pontos-de-venda e vendedores). Entretanto, não pretendem
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atender diretamente o mercado consumidor pois esta continua sendo
uma função específica na qual os intermediários são especialistas. A
estrutura virtual do canal (Internet) não substitui a estrutura física já
existente (loja tradicional). Os consumidores tem outras motivações de
compra que não somente a busca pela conveniência e por preços
baixos.

RW Foco no cliente - Embora continue existindo o papel do intermediário,
sobreviverão somente aqueles que desempenharem suas atividades
criando valor para seus clientes. O foco das empresas deve ser
oferecer "algo mais", indo além da realização da venda, com o
objetivo de criar e manter um relacionamento de longo prazo com os
consumidores. Entretanto, para que o cliente adote o novo canal de
marketing baseado na Internet, é preciso que ele perceba a
conveniência e o maior valor do processo na solução de seus
problemas.

RW Cybermediários - a economia baseada na informação trouxe novos
participantes ao canal de marketing, os cybermediários, que

____~~s_e_IT1penhaIT1_novas funções relacionadas a novos objetivos de
distribuição: facilitar a busca de informações (diretórios, serviços de
busca e agentes inteligentes), agregar sites e assuntos de interesse
comum (shopping e revendedores virtuais), criar conteúdo e
discussões para atrair interesse dos usuários formando comunidades
(editores, fóruns, fã clube e grupos de usuários) e por fim, certificar
sites e fornecedores para reduzir o risco e possibilitar a transação
financeira (intermediários financeiros, leilões eletrônicos e auditores).

RW As transformações no composto de marketing - com a transformação
do ponto-de-venda de físico para virtual, as outras 3 variáveis do
composto mercadológico também foram afetadas:

- Preço - existem várias abordagens: fácil comparação do valor das
mercadorias de vários fornecedores, preços flexíveis nos leilões
virtuais, preço mais baixo pois reduz custos de deslocamento do
produto até o ponto-de-venda mas por outro lado, o cliente estaria
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disposto a pagar um pouco mais pela conveniência de comprar em
casa.

- Produto - maior disponibilidade de informações sobre os atributos
do produtos torna o cliente mais seguro na tomada de decisão, os
produtos que não podem ser digitalizados precisam de logística de
entrega.

- Promoção - ampliação das possibilidades de divulgação de
produtos e serviços: endereço do site nos materiais promocionais,
TV, publicidade na imprensa, links com outros sites, banners em
sites com alto tráfego.
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PARTE IH - DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

3.1) OBJETIVOS GERAIS

De acordo com o que foi apresentado na análise teórica, percebe-se que
as atividades relacionadas com a comercialização de produtos e serviços
através da Internet representa um campo extremamente promissor como
novo canal de marketing.

Entretanto, por envolver novas tecnologias, novas formas de encarar a
definição do composto mercadológico e novos comportamentos dos
consumidores, as empresas estão agindo de forma isolada. Algumas têm-
se utilizado da Internet como canal de comunicação institucional,
enquanto que outras, como loja virtual ou ainda, canal para divulgação de
seus produtos e serviços.

No plano teórico, apesar da recente profusão de literatura a respeito (em
especial artigos), o campo do marketing na Internet se demonstra carente,
de estudos conceituais globais das atividades do marketing empresarial
que envolvam seus aspectos comerciais.

Tendo em vista as dificuldades apontadas, o principal problema da
pesquisa consiste em contribuir para identificação do estado-da-arte do
marketing na Internet. Complementarmente, a pesquisadora se propõe a
desenvolver um conjunto de estudos de caso junto a empresas instaladas
no Brasil e na França, que já adotam a Internet como canal de
distribuição, buscando identificar as razões que influenciaram nessa
decisão, suas dificuldades e quais as estratégias de comercialização por
elas adotadas.
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3.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos podem ser elencados da seguinte forma:

1. Identificar os fatores que levaram a empresa a atuar no mercado
virtual, mais especificamente na Internet

'lo

2. Descrever o nível de conscientização dos profissionais nas empresas
estudadas sobre a influência das necessidades dos consumidores para a
atuação na Internet.

3. Identificar os objetivos de marketing das empresas, no que se refere à
implantação das atividades comerciais do Web site.

4. Avaliar o grau de integração das diversas variáveis do composto de
marketing às atividades comerciais adotadas através da Internet.

5. Estabelecer a relação mercado físico (marketplace) x mercado virtual
(marketspace) referente a conteúdo, contexto e infra-estrutura,
segundo modelo proposto por Rayport e Sviokla (1994).

. 6. Identificar a perspectiva das empresas quanto à necessidade e à
viabilidade de avaliação da Internet como canal de marketing, bem
como as eventuais formas adotadas para a mensuração dos resultados
obtidos.

7. Esclarecer o grau de relevância para a empresas da administração de
um portfólio de canais de marketing.

8. Explicitar a importância da atuação na Internet para as empresas
estudadas no que se refere às perspectivas futuras no mercado.
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PARTE IV - METODOLOGIA

4.1) ESCOLHA DA PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa de campo realizada no presente trabalho se enquadra no grupo
de pesquisas qualitativas. De fato, segundo ressaltam Aaker, Day e
Kumar (1995), essa escolha está baseada no fato de que "os dados
resultantes têm maior profundidade e grande riqueza de contexto - o que
significa também um grande potencial para novas descobertas e
perspectivas".(p.174).

A escolha do tipo de pesquisa deve estar relacionada com o objetivo
fundamental da pesquisa, selecionando o que mais se adapte ao problema
em questão. (Boyd e Westfall, 1984). Como salientam Aaker, Day e
Kumar (1995) as categorias de pesquisa diferem de acordo com "o
propósito da pesquisa, das questões pesquisadas, da precisão da hipótese
formulada e o método de coleta de dados usado."(p.73).

EsseS- autores apresentam classificações muito semelhantes. Optou-se pela
utilização da classificação proposta por Boyd e Westfall (1984) que
definem os tipos de pesquisa da seguinte forma:

1. exploratória - procura descobrir novas relações;

2. descritiva - destinados a descrever as características de uma
determinada situação e

3. experimental - destinados a testar hipóteses específicas - isto é, a
testar idéias tentativas de relações.

4.1.1) UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

A pesquisa de campo adotada neste estudo constitui um estudo
exploratório, no sentido proposto por Aaker e seus colegas (1995): "A
pesquisa exploratória é utilizada quando se busca uma compreensão da
natureza geral de um problema, as possíveis decisões alternativas e as
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variáveis relevantes que devem ser consideradas. Tipicamente, existe um
pequeno conhecimento prévio sobre o qual construir. Os métodos de
pesquisa são altamente flexíveis, desestruturados e qualitativos, já que o
pesquisador inicia sem pré-concepções peremptórias quanto ao que será
encontrado. A falta de estrutura permite uma busca minuciosa de idéias
interessantes e indícios sobre a situação do problema." (p.73) ..

São da mesma opinião Boyd __e_Westfall (1984) que afirmam "como o
objetivo do estudo exploratório é descobrir idéias e relações novas, não
pode ser estabelecido nenhum projeto formal. A flexibilidade e a
engenhosidade caracterizam a investigação."(p.66). Neste sentido, Aaker,
Day e Kumar (1995) salientam que durante o estudo exploratório "existe
um mais longo e flexível relacionamento com o respondente." (p.174)

A adoção do conceito acima explicitado parece adequada, dado o objetivo
de desenvolvimento de um estudo em área em crescente expansão e ainda
carente de trabalhos acadêmicos. Nesta fase, procurou-se alcançar uma
maior familiarização e aprofundamento da pesquisadora no tema,
fornecendo elementos para uma melhor compreensão de seus fatores,
variáveis envolvidas e delimitação do estado-da-arte do marketing virtual
na França e no Brasil.

Para o desenvolvimento do projeto de estudo exploratório, existem três
tipos de enfoque que podem ajudar na descoberta de idéias importantes
(Boyd e Westfall, 1984):

1. estudo de fontes de informação secundárias: é a maneira mais rápida
para se tomar conhecimento, utilizando-se de trabalhos já realizados
por outras pessoas. As fontes mais úteis de informações são livros,
jornais, documentos governamentais, jornais comerciais e
profissionais, que estão à disposição em bibliotecas; relatórios das
companhias e dados coletados por associações comerciais
relacionados à àrea de interesse.

2. investigação de indivíduos que podem ter informações sobre o
assunto: o levantamento típico é feito entrevistando-se altos
executivos e gerentes de vendas de companhias que produzam
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produtos semelhantes ou relacionados; bem como, vendedores,
atacadistas e varejistas, e consumidores.

3. análise de casos selecionados: a seleção de alguns indivíduos ou
companhias é de grande valia para se obter idéias sobre possíveis
relações. O estudo de casos caracteriza-se por ser um estudo intensivo'.
É dada ênfase à compreensão e à investigação de todos os aspectos do
assunto em questão.

Durante a fase de revisão bibliográfica foram utilizadas fontes de
informação secundárias disponíveis nas bibliotecas, associações e
empresas, tanto no Brasil como na França, que apresentam relação com o
tema estudado. Na pesquisa de campo foram utilizadas entrevistas
pessoais com executivos brasileiros e franceses, responsáveis pela
implanta9ão da Internet como canal de marketing, objetivando-se o
desenvolvimento dos estudos de casos propostos.

4.1.2) ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS

Com relação ao método de investigação, foi adotado o de entrevistas em
profundidade. As entrevistas foram conduzidas individualmente face à
face com o respondente durante as quais o assunto em questão pode ser
explorado em detalhes e com profundidade. De acordo com Aaker, Day e
Kumar (1995) existem dois tipos de entrevistas individuais em
profundidade: as não-direcionadas e as semi-estruturadas, sendo que suas
diferenças referem-se ao grau de direcionamento da entrevista por parte
do pesquisador.

Para o presente estudo optou-se por entrevistas semi-estruturadas,
durante as quais a pesquisadora procurou cobrir uma lista específica de
tópicos previamente elencados. O fato de a estrutura ser aberta, portanto
mais flexível, assegura que fatos e atitudes inesperados possam ser
perseguidos mais facilmente. Outro aspecto importante na decisão
referente à utilização de entrevistas semi-estruturadas mencionado por
Aaker, Day e Kumar (1995) é que "esta forma de entrevista é
particularmente efetiva com executivos ocupados, especialistas técnicos e
outros líderes.( ... ) tendências em tecnologia, demanda de mercado,
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atividades competiuvas e informações similares são próprias para este
tipo de entrevistas." (p.176).

4.1.3) ESTUDOS DE CASO

Optou-se pela utilização de estudos de caso, tendo em vista os objetivos
desta pesquisa. Segundo Boyd e Westfall (1984), o estudo de caso tem
valor especial quando se procura a compreensão de um problema que
envolve a inter-relação de diversos fatores, e quando existe uma
dificuldade em compreender os fatores individuais sem considerá-los em
suas relações com os outros.

Segundo Yin (1990), os estudos de caso são convenientes quando se têm
por meta responder às questões do tipo "como" e "por que" referentes a
um conjunto de eventos contemporâneos, sobre os quais o pesquisador
tem pouco ou nenhum controle. Outro aspecto importante apontado pelo
autor é que "a força do estudo de caso é a sua habilidade em lidar com
uma grande variedade de evidências - documentos, instrumentos,
entrevistas e observações" .(p.20)

O emprego de estudos de caso é adequado ao projeto, já que o marketing
na Internet é um fenômeno contemporâneo, constituindo-se de um campo
carente de um número significativo de estudos anteriores, que pudessem
contribuir com linhas diretrizes ao desenvolvimento do tema. Além
disso, os objetivos propostos pela pesquisa exigem a compreensão, ainda
que em caráter exploratório, dos inúmeros aspectos que poderão propiciar
o desenvolvimento da Internet como um novo canal de marketing.

4.2) UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA

O universo da pesquisa foi constituído por um conjunto de empresas
francesas e brasileiras que já se utilizam da Internet como canal de
marketing para a distribuição de seus produtos e serviços.

Para a seleção das empresas francesas, a pesquisadora contou com o
apoio da empresa KLELine, subsidiária dos Grupos LVMH_e PARIRAS,
responsável pela implantação, em 1996, do sistema francês de micro
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pagamentos eletrônicos VIa Internet (Planete Internet, 1997). O porta-
moedas __eletrônico, chamado de KLEBOX, foi a primeira solução a
destituir o dólar como moeda única para pagamentos via Web, dando ao
cliente a opção de pagar em 183 moedas diferentes dependendo de seu
país de origem (Tous Rêseaux e CD-RAMA, 1997). O sistema da Kleline
foi adotado por diversas empresas francesas, dentre as quais, o jornal Le
Monde, a prestadora de serviços hoteleiros AHMI, a revista Investir e a
agência de notícias AFP (Systernes de Paiement, 1997). O acesso à
Kleline foi possível pois a pesquisadora estagiou na empresa como parte
integrante do Program of International Management (PIM) realizado na
Ecole de Hautes Etudes Commerciales (HEC) no período de setembro de
1997 a março de 1998. Cabe salientar ainda que o estágio na KLELine
possibilitou o acesso da pesquisadora a inúmeros estudos referentes ao
tema em questão.

No Brasil, as empresas foram contatadas, pela própria pesquisadora em
nome da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), através de envio de e-mail e/ou
contato telefônico.

As empresas a serem estudadas formaram uma amostra intencional.
Conforme Weiers (1984), tal amostra é caracterizada pela seleção de seus
membros de acordo com algum critério pré-determinado considerado
importante para o estudo. Esta técnica é utilizada quando se deseja
incluir no estudo a coleta de informações, a partir de alguma
característica específica dos membros da amostra. Além da conveniência,
tem como vantagem o prévio conhecimento de que, com certeza, os
membros da amostra intencional não são representativos da população.

Nesse sentido foram pesquisadas empresas nas cidades de Paris e São
Paulo, que têm em comum o fato de já comercializarem seus produtos e
serviços através da Internet. A opção por realizar o estudo em Paris e em
São Paulo se deve ao fato de serem importantes centros financeiros e
comerciais. Outro aspecto que deve ser salientado, é que o atual estágio
no qual se encontra, a Internet constitui um fenômeno essencialmente
urbano, o que pode ser comprovado pela grande concentração de
provedores de acesso e os usuários nestas cidades.
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A amostra final de estudo foi constituída pelas seguintes empresas:

Agência de Notícias e
Fotos

Association France Presse
(AFP)

Agência Folha

Comércio de livros e
produtos culturais

FNAC

Dinheiro VivoImprensa especializada em
informações financeiras

Revista Investir

Livraria Cultura

Prestação de serviços em
turismo

Assistance Hotels
Management International

(AHMI)

Transportes Aéreos de Marília
(TAM)

Elaborado pela autora

Estes setores de atividade foram selecionados por serem os que, até o
momento, estão mais presentes no mercado virtual.

As empresas francesas Le Monde, AFP, Investir e AHMI foram escolhidas
por serem os clientes da Kleline, segundo os relatórios internos, que
apresentavam os resultados mars significativos em termos de
comercialização via Internet. A FNAC apesar de não fazer parte da
carteira de clientes da Kleline, foi escolhida pela pesquisadora por ser um
adequado exemplo francês que corresponde às distribuidoras americanas
de livros e CDs, respectivamente, Amazon.com e CDNow.

As empresas brasileiras foram escolhidas de acordo com o setor de
atuação para que a pesquisadora pudesse fazer um paralelo com as
entrevistas realizadas na França. Cabe salientar que a pesquisadora
empreendeu todos os esforços para entrevistar algum profissional da
Agência Estado, para que não fossem analisadas as empresas UOL e
Agência Folha que são administradas pela mesma empresa, o Grupo
Folha.
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4.3) FONTES DE DADOS

4.3.1) DADOS PRIMÁRIOS

Os dados primários foram coletados pessoalmente pela pesquisadora
junto aos profissionais das empresas pesquisadas em Paris e São Paulo,
identificados como responsáveis pela tomada de decisão em atividades
relacionadas ao marketing na Internet, conforme mostram os quadros a
seguir:

Paris

São Paulo

4.3.2) DADOS SECUNDÁRIOS

Os dado secundários foram obtidos através de livros, artigos, pesquisas,
dissertações e tese, nacionais e estrangeiras, bem como informações
adquiridas quando da participação em seminários relacionados ao assunto
em questão, tais como Retailing/98 (14 e 15/07/98) e· E-Commerce
Brasi1'98 (02 a 04/06/98).
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4.4) ETAPAS DO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES

4.4.1) IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DOS PROFISSIONAIS

I. Conforme já explicitado, as empresas francesas foram selecionadas
dentre os clientes KLELine, com os resultados mais significativos na
comercialização de seus produtos segundo os relatórios internos da
empresa, visto que o sistema de micropagamentos online KLEBOX é o
mais difundido no mercado francês (Planete Internet, 1997)' .

2. As empresas brasileiras foram escolhidas de acordo com o setor de
atuação para que a pesquisadora pudesse fazer um paralelo com as
entrevistas realizadas na França. Além disso, procurou-se estabelecer
contato com profissionais cujas empresas têm se destacado na atuação
empresarial através da Internet.

3. A identificação dos profissionais responsáveis pela implantação da
Internet para comercialização de produtos e serviços foi feita, na
maioria das vezes a priori, através de indicações de pessoas
conhecidas que atuam no setor.

4. De posse desta informação, foi enviado um e-mail a estes
profissionais, informando-os a respeito do estudo e seus objetivos
(Anexo 2). No caso da indisponibilidade dos responsáveis pelo projeto
de implantação, era-lhes solicitado que indicassem outro profissional
da empresa, capacitado a substituí-los.

5. Por meio de um novo contato por e-mail ou por telefone.Toi feita a
confirmação da solicitação de entrevista e o, seu agendamento ,com os
profissionais indicados.

4.4.2) REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas forma realizadas pela própria pesquisadora, seguindo o
roteiro de orientação para o estudo elaborado de forma semi -estruturada
(a ser detalhado no próximo parte do estudo). Em nenhum momento, os
profissionais entrevistados se opuseram à gravação das entrevistas, para
posterior transcrição das informações coletadas.
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4.4.3) PROCEDIMENTO ANALÍTICO

Asinformaçõesfornecidas pelos entrevistados foram analisadas de forma
qualitativa conforme a proposta deste estudo, condizente com os
objetivos estabelecidos e aplicável ao plano amostral traçado.
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PARTE V . ESTUDOS DE CASO

5.1) APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

Os dados fornecidos neste trabalho resultaram das entrevistas pessoais
realizadas pela pesquisadora em Paris no mês de Março de 1998 e, em
São Paulo, no período de Fevereiro a Março de 1999.

Cabe salientar, que todas as empresas se, mostraram bem receptivas à
participação no presente trabalho, mesmo que não representadas pelos
profissionais visados inicialmente.

O quadro seguinte apresenta a relação entre os objetivos específicos
citados anteriormente com o roteiro elaborado para orientar as entrevistas
com os executivos das empresas.

Na página logo após o quadro, é apresentado o roteiro utilizado pela
pesquisadora para orientar as entrevistas nas empresas.
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·Quadro 11
entrevistas

Relação entre os objetivos específicos, e o roteiro de

,ROTEIRO DA ENTREVISTAS

2.
consóientização
com relação às
necessidades dos
consumidores

3. Identificação dos
objetivos de
marketing com a'
implantação do Web
site

4. Inte'g ração das
ações na Internet
com o composto

5.

6. Importância
atribuída à
mensuração dos
resultados

perspectivas futuras
para a atuação na
Internet

Elaborado pela autora
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5.2) ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

1. Retrospectiva histórica da implantação dos canais de marketing

,/ Caracterização da empresa e área de atuação, bem como os produtos e serviços
comercializados.

,/ Identificação da quantidade de níveis de canais de marketing - fabricante, atacadista ou
varejista.

,/ Cronologia do envolvimento da empresa com a implantação dos vários canais de
marketing e, em especial a Internet.

2. Identificação dos fatores determinantes para a atuação da empresa no mercado
virtual

,/ Motivação para a venda de produtos e serviços via Web
,/ Influência das novas tendências do comportamento dos consumidores.
,/ Relação da empresa com as novas ferramentas tecnológicas.
,/ Influência da globalização da economia.
,/ Outros fatores que contribuíram para essa atuação, tais como Influência dos

proprietários ou dirigentes da empresa, determinação/recomendação da matriz - em
caso de empresas de capital estrangeiro.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

3.1) Estratégia

,/ Os objetivos pretendidos com o envolvimento empresarial no mercado virtual (mudança
ou consolidação da imagem, aumento da notoriedade, o perigo da desintermediação,
etc.)

,/ Identificação da Internet como canal de marketing direto ou de distribuição direta, loja /
varejo virtual ou Business-to-Business

3.2) Operacionalização

,/ fluxo da compra via Web - envio do pedido, tempo de entrega, logística no envio da
mercadoria e formas de pagamento utilizadas.

,/ A contratação de parceiros para a operacionalização das diversas atividades com
atuação desvinculada da estrutura organizacional da empresa.

4. Internet como ferramenta de marketing.

,/ A busca ou não da sinergia e principais diferenças entre as ações virtuais e as ações do
canal tradicional

,/ A existência de sinergia entre o site e as demais variáveis de marketing (promoção,
propaganda, preço) e os com os outros canais de distribuição.

,/ Identificação da relação mercado físico e mercado virtual referente a conteúdo, contexto
'"' IQ-",,,,lIUlUIQ.

5. Gestão do portifólio de canais de marketing

,/ Seleção dos canais de marketing
,/ O papel da análise do mercado e das atividades dos concorrentes na escolha das

atividades e projetos para atuação no mercado virtual
,/ A determinação dos responsáveis pela tomada de decisões na seleção de canais de

marketing
,/ Identificação da existência de conflito entre os vários canais de distribuição
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../ Retorno sobre o investimento e previsão do tempo de retorno

../ A postura da empresa quanto à possibilidade de mensurar os resultados obtidos pela
comercialização dos produtos e serviços através da Internet.

../ A adoção de formas de avaliação do retorno (estudos próprios de controle e avaliação,
desenvolvimento de pesquisas qualitativas, análise comparativa de vendas, monitoria
de novos clientes.

7. Perspectivas futuras no mercado virtual

../ Desenvolvimento de novos produtos e serviços

../ Identificação de oportunidades na comercialização de produtos e serviços via Internet.

../ Análise de tendências futuras de novos comportamentos dos consumidores .

../ O perigo da desintermediação para os varejistas .

../ Desenvolvimento de novos canais de marketing .

../ Influência da globalização da economia para as decisões futuras.

../ Conselho para as empresas que desejam implantar um site na Internet

5.3) RESUMO DAS ENTREVISTAS

Serão apresentadas, a seguir, um resumo das entrevistas com os aspectos
relevantes mencionados pelos profissionais entrevistados e relacionados
aos objetivos específicos. Para facilitar a comparação entre as empresas
de um mesmo setor de atuação, as entrevistas obedecerão a seguinte
seqüência:

Prestação de serviços
em turismo

Agência de Notíci~aJ''Olilli----J-..:!/----B.5J::if.lJ.:;Jí:;f.lJWlFrance Presse (AFP)
4) Agência Folha

Imprensa especializada em
informações financeiras

5) Revista Investir
6) Agência Dinheiro Vivo

7) FNAC
8) Livraria Cultura

Comércio de livros e
produtos culturais

9) Assistance Hotels Management International (AHMI)
10) Transportes Aéreos de Marília (TAM)

Elaborado pela autora
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Por se tratar de uma síntese das entrevistas realizadas, estarão sendo
apresentadas de forma compactada e em formato diverso ao r_e_st_a_n_te_d_o _
trabalho.
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Entrevistado:
Cargo:
e-mail:
Endereço do site:
Data da entrevista:

JORNAL LE MONDE
Sr. Michel Colonna D'lstria
Jornalista - Responsável pela Edição Multimídia
colonna@lemonde.fr
http://www.lemonde.fr
25 de março de 1998
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1) Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

o Le Monde é uma sociedade anônima que atua no setor de informação, sendo que as duas
áreas mais importantes para os resultados financeiros da empresa são a gráfica e a
publicidade.

O principal produto é o jornal vespertino Le Monde com tiragem diária de 500 mii
exemplares. A empresa também tem outras publicações tais como:
• as revistas LeMonde Diplomatique e Séléction Hebdomadaire destinadas ao público

estrangeiro;
• as revistas especializadas Le Monde de I'éducation e Le Monde de la filathé/ie, e
• a revista trimestral Dossier Document Litterairee com tiragem semanal, a L'European da

qual é acionista.

Segundo o entrevistado, a empresa atua em todos os níveis do canal de marketing:
• "fabricante de informações" - seus jornalistas realizam as reportagens,
• atacadista - a própria empresa distribui o jornal nas bancas de Paris, e
• varejista - atendem diretamente seus 120 mil assinantes. A distribuição para as outras

regiões francesas e para o exterior é intermediada pela NMPP (Nouvelle Messagerie la
Presse Parisienne).

Em 1944, o jornal Le Monde começou a ser distribuído nas bancas e já possuía o serviço de
assinaturas. Em 1987, a empresa iniciou a utilização do Minitel para a disponibilização de
um serviço de informação sobre bolsa de valores, viagens, compra de livros. No final de
1995, a Internet foi implantada para a venda do jornal e prestação de serviços gratuitos, cujo
acesso é disponibilizado a todas as pessoas e não somente aos seus assinantes.

2) Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

Segundo o entrevistado, a principal questão é: "Por que estar na Internet?". A resposta a
esta pergunta está no próprio nome da empresa "somos produtores de informação com
vocação mundial: Le Monde'. Portanto a informação deve ser levada rapidamente,
principalmente ao leitor que está distante e, de uma forma alternativa, aproveitando-se do
meio eletrônico que permite o uso de multimídia e do recurso de triagem, deixando de se
apoiar apenas no jornal em papel.

Em uma segunda fase vem a questão: "Por que vender o meu produto pela Internet?". O
entrevistado aponta duas razões principais. A primeira é decorrente de um sentimento
negativo: o medo de que o jornal em papel desapareça. A outra, com a qual o entrevistado
se identifica, é a necessidade de criar serviços com valor agregado para serem vendidos,
reduzindo assim, a dependência da publicidade.

Com relação à influência do comportamento dos consumidores, o entrevistado afirma não
ter sido fator determinante, pois em 1995, a Internet foi implantada sem que tivessem
ocorrido solicitações por parte dos leitores.

O entrevistado concorda que a globalização da economia exerce uma forte influência,
criando a necessidade de estar presente em todos os locais, pois a concorrência deixou de
ser apenas local e tornou-se mundial.

3) Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

O entrevistado distingui objetivos diferentes entre a simples existência do site e a realização
.de vendas através da Internet. Segundo ele "a venda é apenas um pedaço do site". Os
objetivos do site são: notoriedade, inovação editorial, parcerias e fidelização do cliente. O
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objetivo da venda do jornal Le Monde pela Internet é participação de mercado, em termos de
audiência, tendo como fim manter-se entre as 5 primeiras mídias francesas. Entretanto,
salienta que nenhum percentual de participação foi definido, devido à dificuldade de cálculo
em um mercado de dimensões desconhecidas. O entrevistado conclui que para estes
objetivos serem atingidos é realmente necessário agregar valor ao produto. "O único valor
agregado que temos, atualmente, é a redução do tempo de entrega da notícia, existente
somente para o leitor distante.,,29

De acordo com o Sr. Colonna, a Internet é identificada como serviço ao leitor e uma nova
mídia a ser desenvolvida. Afirma que a Internet não reproduz o canal de distribuição
tradicional pois o produto resultante é diferente, mais ilustrado e com recursos multimídia,
permitindo o efeito da acumulação do conteúdo, diferenciando-se na forma de entrega e no
processo de criação. Salienta que a Internet permite o contato direto e permanente com o
cliente (interatividade), estando sempre acessível, além de ser um canal essencialmente
gratuito.

b) OperacionaJização

Através da Internet é possível consultar, gratuitamente, a primeira pagina do jornal,
chamada de La Une, a página 2 e o Sumário. Para a leitura de qualquer outro artigo é
preciso comprar, eletronicamente, o jornal na íntegra usando como meio de pagamento o
sistema da KLELine ou do Wannadoo. Após o download do jornal, a consulta.pode ser feita
off-line o que reduz o tempo de conexão. Esta inovação implantada no início de 1998, fez
com que duplicassem as vendas do Le Monde. Existem 2 formas de leitura do jornal Le
Monde:

• Em formato HTML - O jornal é dividido por artigo, que por sua vez, são classificados por
assunto. Os artigos podem ser consultados em separado, inclusive os gratuitos da
primeira página.

• Como jornal- É possível consultar e imprimir as páginas na mesma formatação como
são apresentadas na versão em papel. Esta forma é muito utilizada quando poucas
pessoas em um mesmo local têm acesso à Internet e o jornal deve circular, por
exemplo, nas embaixadas francesas ao redor do mundo.

O envio do pedido e a entrega do jornal ocorrem online e em tempo real. Os meios de
pagamento utilizados são os sistemas de KLELine e Wannadoo. A hospedagem do servidor
e o sistema de pagamento são terceirizados.

4) Internet como ferramenta de Marketing

O entrevistado afirma que o Le Monde se empenha em ter o máximo de sinergia entre as
ações virtuais e as ações do canal tradicional, considerando-as complementares. A Internet
é uma forma de oferecer e de fazer a informação de maneira mais ampla, completa e
adaptada à mídia do que é possível se obter com o uso do papel. Para exemplificar, cita que
no caso de alguns eventos, como as eleições, os resultados são divulgados antes da
distribuição do jornal em papel e os artigos ficam disponíveis para consulta permanente.

"A principal diferença entre o enfoque virtual e o tradicional é que, no primeiro, estamos
inseridos em um mercado mundial." No mercado tradicional, o jornal em papel é
caracterizado pela entrega de um produto físico que é produzido na fábrica, cujos preços e
canais de distribuição são diferentes dependendo do país e região. "No mercado virtual
existe apenas um mercado, o produto é imaterial o que é muito importante pois permite a

29 O jornal LeMonde em papel está disponível nas bancas de Paris a partir das 13h, às 17h nas outras
cidades francesas e no dia seguinte pela manhã em todas as outras localidades. Os assinantes
parisienses recebem o jornal à noite e os de outras cidades francesas, no dia seguinte. O jornal está
disponível na Internet entre 13h e 17h, geralmente por volta das 15h.
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redução do custo marginaL" Comisso é possível aplicar uma diferenciação de preço: o Le
Monde via Internet custa 5 francos enquanto que nas bancas o preço é de 7,50F.

Com relação a venda nos outros países, o jornal via Internet também é vendido por 5
francos, convertido em moeda local pela taxa cambial do dia, em 90 tipos de moedas
diferentes. Portanto, em preço relativo, quanto mais longe está o cliente, mais barato é o
jornal. Para exemplificar, no Japão, o jornal é em papel vendido na banca por 415 ienes e na
Internet, por 150 ienes equivalentes a 5 francos. O entrevistado salienta que com a Internet,
existe a possibilidade de mesclar o gratuito e o pago, além de criar maneiras de
multiplicação do acesso à informação, através da revenda via Intranets.

Conforme declarado em entrevista, existe sinergia do jornal em papel com o site no
composto de propaganda com a divulgação do endereço eletrônico em todo o material
promocional e no que se refere a linha editorial, Com relação aos assinantes do Le Monde
tradicional, o Sr. Colonna afirma que, futuramente, pretendem beneficiá-los com uma
redução de preço para o acesso ao jornal digital.

No que tange aos 3 aspectos do modelo de Rayport & Sviolka (1994) - conteúdo, contexto e
infra-estrutura - o entrevistado afirma que o mercado virtual serão sempre muito diferentes:
maior amplitude e mais adaptado ao suporte, com maior número de parcerias o que não
ocorre no mercado tradicional.

Quadro 12 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace ao jornal
LeMonde

Notícias, fotos, artigos e cadernos
especiais, resenhas de livros.

Digitalização do conteúdo do jornal em
papel, inclusão de artigos, serviços, fóruns
de discussão. Caracterizado por ser mais
amplo, extenso, atualizado e
personalizável. Incentivo aos fóruns de
discussão.

Computadores e rede de telecomunicações
utilizados pela empresa. Computadores
instalados no domicílio dos leitores.

Formato, organização, paginação, Navegação no site desenvolvido pela
ilustrações, letras e estilo editorial do jornal equipe da área de multimídia do jornal.
em papel. Utilização de Hipertexto e Multimídia.

Adaptado de RA YPORT, J. F. eSVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December I 994, p. 142 e 144

5) Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Em 1994, a nova diretoria do Le Monde30 solicitou que fossem apresentados projetos de
inovação. O projeto de autoria do entrevistado sobre o jornal via Internet foi escolhido, tendo
sido também responsável por sua implantação. -O Sr. Colonna salienta que, o Le Monde
pratica uma política de oferta e não de demanda. Sendo assim, nenhuma pesquisa prévia foi
feita junto aos leitores ou à concorrência para a identificação de necessidades.

o entrevistado afirma que "a multimídia é um meio revelador de tensão". Internamente, ele
identificou o conflito sindical com a fabricação do jornal em papel pois somente os
funcionários sindicalizados ligados à CGT têm o direito de executar sua impressão. Desta

30 A presidência e a diretoria do jornal são eleitas por seus jornalistas que são, coletivamente, seus
principais acionistas.
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forma, legalmente, os 5 jornalistas da área de multimídia, que pertencem a outro sindicato,
não poderiam fazer a paginação e digitalização de fotos. O entrevistado cita que após a
implantação do jornal de digital, já ocorreram 2 greves da CGT que impossibilitou a
impressão do jornal em papel mas foi publicado via Internet. Isto porque os jornalistas já
haviam escrito os artigos e os funcionários responsáveis pela edição eletrônica não faziam
parte do sindicato em greve.

Outra fonte de tensão interna é com relação ao pessoal de vendas da diretoria comercial.
Estes argumentam que o jornal via Internet é uma ameaça, pois levará à extinção do jornal
em papel, principalmente, se for mais barato ou gratuito. O entrevistado salienta que o medo
da canibalização é uma visão reacionária pois as duas formas atingem mercados
completamente diferentes: a venda de jornal via Internet foi criada para os leitores que estão
no exterior e o restante dos serviços gratuitos estão relacionados com os leitores franceses.
A última tensão interna apontada pelo entrevistado é em relação aos jornalistas que
reclamam de seus direitos autorais.

De acordo com o entrevistado, quando se iniciou a venda de livros através do site do Le
Monde, ocorreu um conflito externo junto às pequenas íivrarias sendo que esta tensão já
havia ocorrido com o mesmo serviço através do Minitel. Com relação às bancas de jornal,
atualmente, a Internet não oferece perigo, pois segundo declarado, as vendas ainda são
marginais.

6) Análise dos Resultados

Segundo declaração do Sr. Colonna, o principal investimento feito foi em tempo humano,
estimado em 3 milhões de francos (US$ 500 mil). A notoriedade e a consolidação da marca
são a atual prioridade, além da criação de uma nova fonte de recursos provenientes da
propaganda.

Com relação ao acompanhamento dos resultados, o entrevistado afirma que analisa a
audiência e a propaganda. O volume diário de vendas também é medido, apesar de ainda
ser pequeno, por volta 100 a 120 jornais. Em 1997 forma vendidos 15 mil jornais via Internet,
que segundo o entrevistado, em termos de transação é um volume considerável mas em
termos financeiros, o resultado é insignificante. Para o futuro, o Sr. Colonna planeja
desenvolver estudos qualitativos.
Quanto ao perfil dos novos clientes oriundos da Internet, o entrevistado informou que em
sua maioria residem no exterior, mas não são necessariamente franceses. Quanto aos
assinantes do jornal em papel os residentes no exterior representam somente 10%. Apesar
de nenhum estudo específico ter sido realizado, o entrevistado pressupõe, a partir da análise
do perfil dos internautas em relação à média da população francesa, que os leitores do Le
Monde via Internet são mais jovens, com melhor nível educacional, maior nível de renda e
possuidores de mais equipamentos eletrônicos.

7) Perspectivas futuras do mercado virtual

No que se refere ao desenvolvimento de novos produtos e serviços para venda via Internet,
o entrevistado afirma que intensificará a oferta de conteúdo gratuito, tais como: relatórios,
documentos, cobertura direta, jornal ad hoc e serviços de pesquisa bibliográfica e de compra
de livros. Os próximos planos são a implantação de inúmeros serviços, entre os quais: tudo
o que se refere ao assunto cinema (pesquisa de crítica de filmes, dos horários das salas de
cinema e a possibilidade de fazer reservas); além da divulgação, antes que o jornal em
papel esteja disponível nas bancas, de eventos sazonais na forma multimídia (o futebol
durante a Copa do Mundo e os desfiles de moda na época 'déapresentação das coleções).
Segundo o entrevistado, estes serviços serão gratuitos pois desenvolvem o tráfego, a
audiência e a propaganda. Atualmente vendem o jornal na íntegra, mas afirma que com
certeza em breve começarão a venda por artigo conferindo um caráter mais personalizado.
Salienta que o importante são os serviços com valor agregado, como as cotações da bolsa
de valores, que poderão ser compradas no exterior e revendidas em papel.
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Quanto ao perfil dos futuros consumidores, o entrevistado vislumbra que estes desejarão
cada vez mais interatividade e personalização. Cabe ao Le Monde em seu papel de
mediador, criar espaços de interatividade, como já é feito nos atuais fóruns de discussão e
nos espaços temáticos, combiando desta forma: informação, serviços e transação.

o entrevistado não acredita na desintermediação. Entretanto, aponta que o conceito de
"gallerie comerçant" (shopping center virtual) atualmente não é funcional mas no futuro
serão realidade pois existirão todos os tipos de modelos, principalmente os canais
integradores de conteúdo.

o Sr. Colonna salienta às empresas que o primeiro passo é a construção da marca e por
isso defende a importância de estar presente na Internet. Comrelação aocomércíode
produtos via Web, o entrevistado afirma que é preciso oferecer produtos atraentes, com
grande valor agregado e uma verdadeira vantagem competitiva, e principalmente, uma
redução de preço. No caso do Le Monde, além do menor preço, o valor agregado do jornal
via Web está na dimensão de tempo, pois os leitores, principalmente os do interior da
França e de outros países podem ler o jornal antes de estarem disponíveis nas bancas.
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

o Universo On line é uma empresa independente pertencente aos Grupos Folha e Abril que
possuem participação acionária igualitária. De acordo com o Sr. Caio Túlio, o UOL não é
apenas uma empresa editorial. "Ela é uma grande empresa de mídia, que é também uma
empresa de tecnologia, de entretenimento e de telecomunicações."

o UOL tem o direito de uso on-line dos conteúdos das inúmeras publicações do Grupo
Folha, como o Jornal Folha de São Paulo e do Grupo Abril, por exemplo as revistas Veja e
Exame. "Além disso, eu ainda tenho os produtos exclusivos do Universo Online, feitos pelo
pessoal do Universo Online. E os produtos de terceiros, como O Dia, Diário do Comércio,
Jornal do Comércio, em Recife, etc." Segundo o entrevistado, são mais de 400 produtos
diferentes entre revistas, enciclopédias, almanaques, notícias em tempo real, previsão do
tempo, etc.

No que se refere ao papel desempenhado no canal de distribuição, o entrevistado considera
que na área jornalística, o UOL um reempacotador de notícias veiculadas por várias fontes.
Ele exemplifica com o jornal eletrônico Brasil On-line atualizado em tempo real: "o UOL
reempacota notícias da Folha, da Veja, da Reuters, da Associated Press, da France Press,
da Agência Folha, da Agência JB, fotos, vídeos e faz um jornal em tempo real (...). Isso
acontece na Seção de Roteiros, de artes e Espetáculos, Diversão e Arte." Por outro lado,
afirma que o UOL também é um criador na área de entretenimento como nos sites de bate-
papo. Na área de comércio eletrônico, o Sr. Caio Túlio considera o UOL "um grande
varejista" pois, atualmente, reúnem 47 lojas "são terceiros (...) que se aproveitam da
visibilidade que tem aqui dentro pra vender." O entrevistado completa afirmando que o UOL
desempenha o papel de veículo de propaganda com a venda de espaço publicitário para a
colocação de banners de outras empresas.

De acordo com o entrevistado, o UOL não passou por urna evolução em seus canais de
distribuição. "O UOL nasceu na Internet! Ele não existe fora da Internet." Em abril de 1996,
os Grupos Folha e Abril lançaram seus respectivos "braços para a Internet" como
provedores de acesso e de conteúdo: o Universo On line (Folha) e Brasil On line (Abril). Ao
final do mesmo ano iniciou-se o processo de fusão das duas operações criando-se o
Universo Online Limitada, uma terceira empresa independente que englobou a operação
Brasil On-line.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

Conforme declarado pelo entrevistado, o UOL já foi criado em função do novo
comportamento do consumidor que busca, além das informações, "se integrar a
comunidades on-line via computadores."

Quanto à influência das empresas acionistas, o Sr. Caio Tú!io afirma que ambas estão
voltadas à modernização de seus parques tecnológicos. "E muito preocupadas
estrategicamente com o seu futuro." A alta direção das duas empresas são propensas a
novas tecnologias. "Eu acho que se não aceitassem não teriam investido na criação de um
meio como esse."
Segundo o entrevistado, a economia mundial também teve papel importante para a
implantação da Internet.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

Conforme declarado pelo entrevistado, o principal objetivo para a implantação da Internet
como canal de distribuição é estratégico visando a sobrevivência da empresa "no sentido de
olhar para o futuro e não ficar ao largo do próprio desenvolvimento das comunicações." Os
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objetivo financeiros e os relacionados à marca são consequencia, mas o entrevistado
salienta que só podem ser atingidos se o VOL oferecer um conteúdo que as pessoas
queiram usar.

o entrevistado identifica a Internet como um meio de interação que possibilita a transação
financeira imediata. Diferentemente das outras mídias "ela não é um meio no qual você
simplesmente mostra um produto, como faz a televisão, como faz a mídia impressa. É um
meio pelo qual, além de mostrar, você pode vender o produto imediatamente, seja uma
idéia, seja um serviço, seja um produto físico." Outro fator importante citado pelo
entrevistado é o fato de a Internet propiciar a criação de comunidades que estarão
consumindo produtos físicos ou informação.

Segundo o entrevistado, a Internet é mais um canal de distribuição, não reproduzindo os já
existentes.

b) Operacionalização

O entrevistado declara que existem duas formas de ser cliente do VOL: como assinante de
acesso à Internet ou somente um assinante de conteúdo.

Para o acesso à Internet, o entrevistado explica que além do computador, da linha telefônica
e do modem, é necessário um software de acesso (browser). Em formato de disquete ou
CD-ROM, o VOL oferece inúmeras opções para que o futuro cliente tenha acesso ao
browser. distribuição gratuita como encarte de revistas e jornais, venda nas bancas de
jornal por R$1 ,00 ou solicitação pelo telefone com entrega pelo correio. Após a instalação do
browser, a pessoas torna-se assinante tendo acesso à Internet e a todo o conteúdo do VOL.

Para os que já possuem acesso à Internet, é possível se tornar assinante apenas do
conteúdo do site do VOL. Neste caso, a solicitação do serviço e o cadastramento dos dados
pessoais são feitos via on-line

O pagamento das taxas mensais para os "dois tipos de assinatura podem ser feitos
utilizando-se cartão de crédito, conta telefônica, e futuramente débito em conta corrente.

O entrevistado aponta como atividades terceirizadas, o conteúdo de alguns parceiros que
são feitos por eles próprios e o desenvolvimento de softwares pois não são considerados
estratégicos para a empresa.

4. Internet como ferramenta de Marketing

Conforme colocado pelo Sr. Caio Túlio, a empresa busca uma sinergia entre as ações
virtuais e as ações do canal tradicional. "Nós usamos os produtos das empresas-mães para
fazer propaganda do Universo Online usando a mídia tradicional, fazendo propaganda na
televisão, no cinema, nas revistas e nos jornais."

As principais diferenças entre o enfoque virtual e o tradicional citadas pelo entrevistado
referem-se à interatividade proporcionada pela Internet e ao seu baixo custo.

O entrevistado afirma que existe sinergia do site com o marketing mix e os-outros-1;anais-úe
distribuição das empresas-mães.
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Quadro 13 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace ao
Universo Online (UOL)

Reportagens contidas nas revistas da
Editora Abril e notícias nos jornais do

"::::::::::.::.1 Grupo Folha.

COlnt~~)(t~t:I.JLayout das revistas e dos jornais,
respectivos estilos editoriais, paginação e
ilustrações.

Sistema de distribuição física, bancas de
jornal, entregas em domicílio aos
assinantes. Máquinas rotativas para a
produção dos jornais e revistas

Pertencente às revistas da Editora Abril e
jornais do Grupo Folha que fornecem fotos,
textos, vídeos e formulários. Interatividade
através de diversos fóruns de discussão e
envio de opiniões por email.

Home page dinâmica atualizada várias
vezes a dia que pode ser customizada.
Navegação no site e sistema de busca
para pesquisa de artigos e notícias.

Equipamentos de Informática e
telecomunicações, linhas telefônicas
dedicadas. Computadores instalados no
domicílio dos leitores.

Adaptado de RA YPORT, J. F. e SVIOKLA, 1.1. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December 1994, p. ]42 e 144

5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Conforme o entrevistado, a decisão pela seleção de novos canais de distribuição, e no caso,
a Internet, ocorre no nível da presidência em ambos os grupos editoriais.

No que se refere à concorrência e às pesquisas de mercado, o entrevistado declarou que
não influenciaram na implantação do site, mas se utilizaram de benchmarking das
empresas americanas. Nesse ponto o entrevistado esclarece que, a rigor, o UOL não tinha
concorrência o que para ele não é um fato positivo mas deve mudar com a chegada no
Brasil da America On-line.

o Sr. Caio Túlio foi enfático ao afirmar que não ocorreram conflitos de nenhuma espécie
com a implantação do site.

6. Análise dos Resultados

o entrevistado não forneceu o valor do investimento inicial e o tempo previsto para o retorno
por serem consideradas informações estratégicas.

A "sobrevivência estratégica" é considerada, segundo o entrevistado, a prioridade para a
implantação da Internet. Entretanto, afirma que os resultados financeiros também são
importantes e identifica as quatro fontes distintas de faturamento do UOL: as assinaturas, a
publicidade, a comissão no comércio eletrônico e o desenvolvimento de sites. Atualmente, a
maior fonte de recursos é a venda de assinaturas mas "o comércio eletrônico vai ser o mais
importante nos próximos anos."

Com relação à mensuração dos resultados, o Sr. Caio Túlio afirma que os resultados não
podem ser comparados aos dos canais tradicionais principalmente em um mercado em
crescimento como o da Internet. "Isto é, seria até uma indelicadeza com os mercados
tradicionais você fazer qualquer comparação!" Contudo, revela que o UOL possui metas,
mensais e anuais, a serem cumpridas e que são medidas mensalmente. Além disso, são
realizados controle de qualidade e auditorias feitas por empresas externas.

Segundo o entrevistado, o UOL conseguiu um bom nível de detalhamento do perfil de seus
assinantes possibilitando, inclusive, várias segmentações. "É muito fácil de fazer. Você tem
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uma relação diária com esse pessoal." Assim foi possível identificar aspectos demográficos
e comportamentais, como as preferências por determinados produtos, leituras e conteúdo
que variam dependendo da idade do usuário e do horário de acesso.

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

De acordo com o entrevistado, nestes três anos de existência o desenvolvimento de novos
prõdutose serviços foi intenso e constante "no mínimo um novo produto por semana, e tem
semanas de a gente coloca um novo produto por dia."

o entrevistado acredita que estão sempre surgindo novas oportunidades para a
comercialização de produtos e serviços via Internet por ser um meio muito flexível e criativo.
"Ele permite uma grande flexibilidade na veiculação de novas formas de publicidade e de
conteúdo. (...) E como não implica em custos altos, mas somente em trabalho de criação,
então, isso é fácil de ser feito."

Com relação ao comportamento futuro dos consumidores que acessam a Internet, o
entrevistado vislumbra que "uma vez superadas algumas barreiras, como por exemplo, a
barreira da segurança e o próprio medo do computador, as pessoas vão comprar mais on-
tine. Bem mais!"

No que se refere à desintermediação, o entrevistado não acredita no desaparecimento de
alguns canais de distribuição, sendo que até o momento, a Internet tem sido complementar
aos canais já existentes. "Nenhuma dessas novas mídias acabou com as mídias anteriores.
(...) Há cinco anos, o Nicholas Negroponte, do MIT, previu que os jornais iriam acabar em
cinco anos. E após cinco anos, eles tiveram o melhor ano de sua vida!"

Para o Sr. Caio Túlio, a economia mundial influencia sobremaneira as decisões futuras
relacionadas à Internet pois 90% do hardware utilizado é importado, além de se estar
trabalhando com algo que foi desenvolvido basicamente nos Estados Unidos. "Enfim,
estamos falando de um mundo que a Internet ajuda a unir."

Para as empresas que desejam implantar um site na Internet, o entrevistado aconselha
primeiramente a "não entrem porque é moda, mas que saibam o que querem da Internet."
Em um segundo momento "que busquem interatividade" e criem utilidade. "As pessoas só
voltam quando encontram algo de útil em cada site, seja para comprar, seja para consumir
informação, seja para ver, seja para consultar um banco de dados, fazer uma pesquisa
profissional." Estas questões segundo ele, "precisam estar muito claro na cabeça de quem
for tocar o a operação Internet em cada empresa."
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

A AFP é uma agência de notícias que fornece informações em texto e imagem a outros
órgãos da imprensa nacional e internacional. Segundo o Sr. Sharp, a maioria dos serviços
noticiosos vendidos pela AFP é feito através de assinaturas, visando atingir, principalmente,
os órgãos de imprensa e empresas em geral.

De acordo com o declarado pelo entrevistado, a principal fonte de receita da AFP é
proveniente do "serviço à la cene' no qual as informações são enviadas por meio eletrônico
(linha dedicada, Minitel ou Internet) segundo os critérios de pesquisa definidos pelo cliente.
"É utilizado geralmente pelas empresas que desejam estar atualizadas a respeito de seu
setor de atividade, por personalidades que desejam saber se houveramcomentários a seu
respeito na imprensa, por correspondentes que recebem as notícias da AFP a respeito da
respectiva região na cidade onde estão localizados." Os outros serviços são: o fornecimento
de notícias em formato de newsgroupe; de arquivos, imagens e infográficos; de base de
dados de assuntos específicos como eleições e Copa do Mundo.

Existem alguns serviços que são distribuídos exclusivamente através da We,b e fornecidos
em 5 idiomas (francês, alemão, espanhol, português e inglês), como o desk multimídia e a
seleção automática de notícias. Também via Internet, são vendidas notícias avulsas
diretamente ao consumidor final com pagamento efetuado através do sistema da KLELine,
sendo o único serviço que não é contratado por assinatura. Entretanto o entrevistado afirma
"os preços foram estudados para se evitar a entrega em demasia para o público de massa."

Segundo o entrevistado, a AFP atua como fabricante de informações pois o material que é
produzido por seus jornalistas é vendido para outros jornais, sejam eles franceses ou de
outros países, que o utilizam como fonte de notícias.

O Sr. Sharp esclarece que a maneira como a informação é apresentada evoluiu muito desde
a criação do conceito de agência de notícias "Evidentemente, no começo, há 100 anos,
existia o pombo-correio. Depois o telex, que já era uma difusão eletrônica mas que chegava
do outro lado em um suporte físico, o papel." O entrevistado afirma que esta situação mudou
pois, há vários anos, a maioria dos clientes recebem as informações em um computador ou
um servidor. No que se refere à distribuição de fotos, o entrevistado salienta que "ainda
existe uma distribuição semanal de um pacote de slides, mas isto também está em fase de
substituição pela difusão eletrônica." Segundo o entrevistado, para o envio de informações
em formato eletrônico, a AFP utiliza o Minitel desde a sua criação na década de 80,
enquanto que o site na Internet foi criado em novembro 1995 e lançado oficialmente em
1996.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

De acordo com o Sr. Sharp, existem dois aspectos a serem considerados na venda através
da Internet: a comercialização e a entrega. No que se refere à comercialização, o
entrevistado afirma que a Internet é utilizada pois "é o suporte publicitário mais barato que já
foi criado, o mais universal." Além disso, segundo o entrevistado, está totalmente de acordo
com o tipo de clientela da AFP - jornalistas, editores e empresas - pessoas que por definição
possuem computadores e estão conectadas à Internet.

Com relação à influência dos consumidores, o Sr. Sharp afirma que a Internet levou a uma
"verdadeira evolução de comportamento." Segundo o entrevistado os principais fatores
foram a utilização da Internet para a obtenção de informações e a facilidade de uso do
correio eletrônico (e-mail).

O entrevistado acredita que os efeitos da economia mundial são importantes, afirmando que
"a própria Internet é um belo exemplo de globalização." Entretanto, afirma que, no caso de
uma agência de notícias, a concorrência depende do idioma. "Se considerarmos o idioma
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inglês, é evidente que a AFP está em concorrência direta com as outras grandes agências.
Para a língua francesa, corno imagino também para o português, a globalização é muito
menor."

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

o entrevistado declarou que não existe uma estratégia nem objetivos definidos com relação
à Internet. De acordo com o Sr. Sharp, a Internet é identificada como um canal de
distribuição direta e de business-to-business. No caso da AFP, o entrevistado afirma que a
Internet reproduz o canal de distribuição tradicional, considerando-a apenas um pouco mais
instantânea.

b) Operacionalização

o site da AFP na Internet tem por função divulgar os serviços fornecidos pela agência e
estabelecer o primeiro contato com clientes potenciais, através da comunicação via e-mai!.
O escritório central em Paris recebe o e-mail e o retransmite para o escritório regional mais
próximo do cliente. A partir de então, a área comercial regional inicia a negociação, por
telefone ou pessoalmente, e é firmado um contrato tradicional para assinatura do serviço. O
entrevistado prevê que no futuro toda a contratação poderá ser feita via Internet sem a
intermediação da área comercial." Após a contratação, o cliente recebe as informações
através da Internet durante todo o dia. O pagamento do serviço é de modo tradicional: por
depósito bancário ou por cheque. Com exceção do sistema de pagamento da KLELine,
nenhuma outra atividade é terceirizada.

4. Internet como ferramenta de Marketing

De acordo com o Sr. Sharp, existe muita sinergia entre as ações virtuais e as ações do canal
tradicional pois "cada vez mais os jornalistas estão sendo levados a utilizar a Internet,
inclusive o site da AFP, para pesquisar e transmitir as informações." Os serviços fornecidos
e os preços cobrados pela AFP, são os mesmos, não importando de que maneira a
informação é entregue.

Segundo o entrevistado, a diferença entre o enfoque virtual e o tradicional está relacionada
ao aprendizado dos funcionários, pois altera a forma com que o trabalho dos jornalistas é
feito. A pesquisa através da Internet toma o lugar dos livros e arquivos, enquanto que o e-
mail, como meio de comunicação, substitui o telefone e o correio eletrônico interno.

Quadro 14 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace à AFP

de vendas dos escritórios da AFP em
todo o mundo. Transmissão via Internet
(rede mundial)

Baseado em RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December 1994, p. 142 e 144
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5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

No que tange à seleção dos canais de distribuição, o entrevistado afirma que esta é uma
atribuição do presidente da empresa. "A decisão de criar um Web site foi do presidente
anterior; as decisões referentes aos equipamentos foram tomadas pela diretoria técnica.
Parece-me que não existe um centro de decisão único e bem definido."

Quanto à influência das pesquisas de mercado e da concorrência para a implantação do
site, o entrevistado desconhece se algum estudo foi realizado, apesar de concorrentes como
a Reuters (Inglaterra) e a Associated Press (EUA) já utilizarem a Internet.

o entrevistado esclarece que "os responsáveis por alguns serviços e funcionários da área
comercial viram a chegada da Internet como uma ameaça."

6. Análise dos Resultados

o entrevistado desconhece o valor do investimento inicial para a implantação do site da AFP
e sua respectiva previsão de tempo de retorno. Com relação às prioridades estabelecidas,
não se mostra seguro "tenho a impressão que é o resultado financeiro." No que se refere à
mensuração dos resultados e ao perfil dos novos clientes, o Sr. Sharp afirma não existir
nenhum tipo de acompanhamento, mas que estão implantando um método de medida de
audiência.

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

o entrevistado acredita existir uma evolução constante no desenvolvimento de novos
produtos e serviços para venda via Internet. "Existem inúmeras possibilidades para a venda
de informação." Para exemplificar, afirma que pretendem implantar o pagamento por cartão
de crédito para que as pessoas possam comprar as informações sobre determinado assunto
por um determinado período de tempo.

No que diz respeito ao comportamento futuro de seus consumidores, o entrevistado acredita
que o consumo de informação através da Internet continuará a crescer. Entretanto, salienta
que o principal problema é como fazer com que os consumidores paguem, visto que, "a
maioria dos jornais disponibiliza as informações gratuitamente na Internet."

Com relação à desintermediação, o entrevistado acredita que ocorrerão mudanças pois a
Internet está substituindo "muitos sistemas proprietários de difusão, principalmente o satélite
ou algumas grandes redes, como por exemplo, a rede da General Electric que utilizamos
para a transmissão dos infográficos. Este tipo de sistema está ameaçado."

.O entrevistado não sabe se surgirão canais de distribuição, afirmando que "a Internet é um
sistema muito aberto e poderoso. Não vislumbro a curto prazo qual tipo de sistema possa
substitui-Ia."

Segundo o entrevistado, a economia mundial continuará a exercer forte influência, afirmando
que a AFP já tem sido bem afetada "pela evolução do mercado mundial de informação e
também pela taxa de câmbio."

Para as empresas que desejam implantar um site na Internet, o Sr. Sharp aconselha
concentração de esforços. "não tentar fazer tudo logo de início, encontrar um serviço original
no qual sejam muito bons e criar uma comunidade de clientes usuários, não se dispersar."
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

A Agência Folha é uma agência de fotografias, notícias e colunas responsável pela
comercialização de todo o material produzido pelas redações dos jornais Folha de São
Paulo, Agora São Paulo e Notícias Populares pertencentes ao Grupo Folha.

Criada em í994, atua na área de informação e seus clientes são praticamente todos os
grandes jornais e a maioria dos pequenos que estão localizados nos 27 Estados brasileiros,
além de revistas e redes de rádio e televisão. Em 1997, a Agência Folha se diversificou com
a produção de um noticiário diferenciado em tempo real voltado para o mercado financeiro,
com informações sobre política e economia. Além disso, lançaram produtos independentes
daqueles que são produzidos pelos 3 jornais: colunas sobre saúde, medicina, marketing e
mídia, bem como palavra-cruzada e diversos tipos de horóscopo. De acordo com a Sra.
Cláudia, produtos e serviços são considerados sinônimos na empresa pois não possuem
nada físico. "Tudo é virtual! Tudo vai pelo ar e nós não vemos."

A entrevistada explica que as notícias são distribuídas aos clientes assim que se encerra: a
edição diária nos 3 jornais. "Os jornais não compram a notícia. Eles compram o serviço e
eles publicam o que querem. É uma assinatura. Um serviço de notícias é um volume diário
de todos os assuntos." A transmissão desse material é feita por um sistema nacional de
rede, por satélite ou, mais recentemente, através da Internet. Os jornais que contratam o
serviço da Agência Folha, ou de outras como a France Press íAFP) e a Reuters, devem
publicar o material na íntegra mencionando a fonte da informação. As regras de publicação
estão especificadas no contrato de assinatura.

Com relação à posição da Agência Folha no canal de distribuição, a entrevistada considera
que são, ao mesmo tempo, fabricante e varejista.

Os primeiros meios utilizados quando da criação da Agência Folha, em 1994, foram os
sistemas ligados à Embratel como Telex, Satélite, STM. A utilização da Internet começou no
ano seguinte com a criação da Folha Web que deu origem ao Universo Online. Em 1996,
quando ocorreu a fusão do Universo Online com o Brasil Online do Grupo Abril, a Agência
Folha ficou independente. Segundo a entrevistada, apesar de atualmente ser comum a
utilização da Internet por parte de suas concorrentes, a Agência Folha foi pioneira no Brasil
na colocação de notícias na rede mundial.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

Conforme declarado pela Sra. Cláudia, a adoção da Internet para a distribuição das notícias
foi feita para baratear os seus custos operacionais mas, principalmente, de seus clientes.
Apesar de os sistemas via satélite apresentarem uma melhor qualidade e serem os
preferidos dos grandes jornais, com a Internet a Agência Folha pôde ampliar o seu mercado
consumidor. "Para podermos vender mais, não podemos vender um produto caro. (...) É
muito mais barato o jornal ter um provedor de acesso à Internet do que comprar uma antena
parabólica ou então uma receptora de satélite.( ...) Fora o serviço de assinatura que ele
compra, tem a despesa mensal pelo uso do satélite."

Segundo a entrevistada, não houve influência de fatores comportamentais por parte de seus
consumidores. "Na verdade, tivemos que convencer os clientes a usar a Internet no
Universo Online, de que seria bom pois éramos provedores e tínhamos acreditado nisso e
entrado no negócio."

No que diz respeito à postura a empresa frente às novas tecnologias, a Sra. Cláudia afirma
que o Grupo Folha é muito propenso a este tipo de inovação, comprovado pelo investimento
no Universo Online, uma empresa de tecnologia de Internet e telecomunicações. "Se
levarmos em consideração que era uma empresa de jornal... A tendência era entrar para a
televisão ou rádio."
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A entrevistada afirma que a economia mundial não influenciou na decisão de disponibilizar
as notícias via Internet. Isto porque o principal objetivo da Agência Folha é produzir um
serviço de notícias voltado ao mercado interno para atingir os veículos de comunicação
brasileiros.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

A entrevistada informou que os principais objetivos para a implantação do site da Agência
Folha foram a redução de custos e a necessidade de inovação tecnológica. "Era muito
simpática a idéia de lançar o produto pela Internet, era um veículo todo tentador, uma
plataforma nova de distribuição de notícias de forma praticamente gratuita."

A entrevistada considera a Internet uma forma de distribuição direta para seus clientes
finais, e um canal de business to business na medida em que estes são constituídos por
empresas.

Segundo a entrevistada, a Internet reproduz os canais de distribuição utilizados
anteriormente pois já eram digitalizados. "É exatamente tudo igual. Não mudou nada. A
edição de texto é feita toda numa mesma plataforma, apesar de as saídas tomarem
caminhos diferentes para serem convertidos em: Internet, linha de dados ou satélite."

b) Operacionalização

o veículo de comunicação que deseja assinar o serviço de notícias da Agência Folha deve
especificar a maneira como deseja receber as informações. O contrato é feito formalmente
em papel, assinado em 3 vias e enviado pelo correio. Todo este processo de contratação é
feito pela área de vendas.

Se a opção for receber os dados através de satélite, o prazo para que o veículo contratante
se beneficie do serviço da Agência Folha é maior pois, caso não tenha, é preciso instalar
uma antena parabólica, além de outros equipamentcs.Pcr.outro-lado-se optar por Internet,
é necessário somente que a empresa já esteja conectada à rede mundial, forneça um
endereço dentro da Web e cadastre uma senha de acesso para que as informações possam
ser enviadas automaticamente. "Em geral, todos os jornais fazem teste por Internet e
acabam depois escolhendo o sistema pelo qual vão receber."

Independente do tipo de sistema escolhido, uma vez estabelecidas as conexões entre a
Agência Folha e o cliente, as notícias são transmitidas diariamente durante todo o ano. O
preço depende do veículo contratante: rádio televisão, revista ou jornal. No caso de mídia
impressa, o valor da assinatura varia de acordo com sua tiragem e circulação, se diária,
semanal, etc.
O pagamento pelos serviços da Agência Folha é feito somente via cobrança bancária. A
entrevistada esclarece que eventualmente, ocorrem vendas avulsas, por exemplo fotos, que
são compradas diretamente na Agência podendo ser paga com cartão de crédito.

A Agência Folha terceiriza algumas atividades como certos trabalhos jornalísticos e de
fotografia, bem como a transmissão via satélite e a instalação de equipamentos nos clientes.
A operação de cobrança bancária é feita pelo Bradesco, apesar de os boletos serem
emitidos em um departamento específico do Grupo Folha. A hospedagem do site no
Universo Onlíne não é considerada como terceirizada por ser uma empresa do mesmo
grupo.
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4. Internet como ferramenta de Marketing

Com relação à sinergia nas ações, a entrevistada esclarece que ainda não existe mas que
estão implantando uma integração entre a linha de dados por satélite e a Internet com o
objetivo de agilizar o trabalho de seus clientes. "A empresa que hoje usa satélite terá uma
ferramenta na qual poderá 'clicar' e fazer uma conexão via modem e pegar os dados por
Internet, por exemplo, fotografia que é mais difícil de transmitir por satélite.( ...) É que como
trabalhamos com dois produtos temos sempre que discutir alternativas."

A entrevistada afirma que não há diferença entre os enfoques pois tanto o satélite quanto a
Internet são virtuais. Por outro lado considera que principal diferença entre ambos está
relacionada com a performance técnica. "Para quem usa as linhas de dados, a velocidade é
a maior, quase em tempo real apesar de ser um sistema mais complexo e um pouco mais
caro. Na Internet o processo de conversão dificulta a atualização das informações."

Segundo a Sra. Cláudia, a sinergia entre os compostos mercadológicos está relacionada
principalmente ao custo de manutenção das ferramentas de comunicação. "A Internet se
auto estimula pelo preço, pois o produto custa o mesmo tanto só que pelo outro sistema, a
empresa tem várias despesas de emissão, como manutenção da antena, limpeza das linhas
de dados, aquisição de uma linha de fibra óptica." Outro aspecto apontado é decorrente de
uma maior segurança e confiabilidade dos dados transmitidos por satélite.

Quadro 15 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace à
Agência Folha

Virtual via computadores Virtual através do site da empresa
acessado pelas empresas que contratam o
serviço.

Telecomunicações, transmissão via satélite
e FM, rede de computadores das grandes

......... i> ... , empresas do ramo editorial.

Rede de telecomunicações, utilização de
um provedor de acesso à Internet. Maior
estrutura interna de computadores. Rede
de computadores do jornais de pequeno e
médio porte.

Adaptado de RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, 1.1. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December 1994, p. ]42 e ]44

5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Conforme declarado em entrevista, a seleção da Internet como um novo canal de
distribuição foi feita de maneira conjunta entre a direção da Agência Folha, a gerência e a
própria entrevistada. "Era uma fantasia de criarmos uma alternativa mais barata, uma outra
plataforma de distribuição." A entrevistada esclarece da mesma forma como as outras
empresas do Grupo Folha, a Agência Folha tem autonomia de decisão, decorrente do fato
de conhecerem melhor o mercado onde atuam, as dificuldades dos clientes, o tipo de
tecnologia por eles utilizada e suas características regionais.
Com relação às pesquisas de mercado e da concorrência, a entrevistada afirma que não
exerceram nenhuma influência para a implantação do site cuja decisão esteve mais ligada à
criação do Universo Online. "Quer dizer, a Folha montou o Universo Online, criou uma
superestrutura, que nos oferecia muito facilmente a adoção desse veículo para disponibilizar
nossos serviços em uma nova plataforma sem custos adicionais."
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Segundo a entrevistada, não foram identificados nenhum tipo de conflito, interno ou externo,
com a implantação do site Agência Folha. "Os grupos estão adotando ou migrando para a
nova tecnologia como cultura empresarial."

6. Análise dos Resultados

No que tange ao investimento inicial, a entrevistada estima que não ocorreu nenhum gasto
adicional para a implantação do site Agência Folha devido a sua ligação com o Universo
Online. Ela esclarece que por terem excluído algumas formas de transmissão, como telex,
STM-400 e fax, ocorreu uma migração de funcionários que passaram a operar com a
Internet. "Na verdade, foi só ensinar as pessoas a 'navegarem'. Todas tinham liberdade para
navegar, conversavam, aprendiam. Todos possuem e-mail."

De acordo com a Sra. Cláudia a prioridade com o uso da Internet é aumentar o número de
ferramentas de acesso. Contudo, ela esclarece que isto não fez com que ocorresse um
crescimento na quantidade ou uma mudança no perfil dos clientes. "Digamos que ficou mais
fácil para um jornal muito pequeno.teressemàferfal pois a Internet democratizou o acesso.
Toda a infra-estrutura de recepção de notícias com qualidade custava muito caro. Em geral,
o jornal pequeno não pegava as informações e as fotografias no mesmo .dia pois eram
enviadas por fax, por telex ou por correio."

A entrevistada informou que a Agência Folha não desenvolve nenhum acompanhamento
dos resultados provenientes da Internet pois a compra do serviço é feita independente da
tecnologia a ser utilizada. Ela esclarece apenas que de um universo de 400 jornais somente
90 recebem via satélite.

Conforme esclarecido anteriormente, a implantação da Internet para a transmissão das
notícias não trouxe novos clientes para a Agência Folha. Com relação ao perfil dos clientes
que utilizam esta nova ferramenta, a entrevistada reafirma que é caracterizado por jornais de
pequeno e médio porte.

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

A entrevistada afirma que não serão desenvolvidos novos produtos pois os produtos da
Agência Folha são as notícias e as fotografias. Entretanto; acrescenta, sempre ocorrerão
aperfeiçoamentos no programas disponibilizados aos clientes, como por exemplo: os
relacionados ao manuseio das fotografias, a bilhetagem de cobrança automática, a compra
de uma única notícia, etc.

Conforme declarado, a Sra. Cláudia não acredita no surgimento de novas oportunidades de
produtos e serviços pois o mercado de uma agência de notícias continuará a ser restritca
empresas jornalísticas e desnecessário para consumidores finais.

A entrevistada não vislumbra mudanças no comportamento futuro de seus consumidores.
Segundo afirma, a grande revolução para os jornais de pequeno porte já ocorreu com a
democratização da aquisição de equipamentos de informática.

Com relação aos canais de distribuição da área jornalística, a entrevistada discorda que os
intermediários corram o risco de desaparecerem. "É que nem você achar que, por conta dos
jornais eletrônicos, você não vai ter mais jornais de papel. Eu acho impossível isso!" No caso
da Agência Folha, ela afirma que não será afetada pois produz o material e distribui
diretamente para seus clientes, constituídos somente de empresas de comunicação.

A entrevistada acredita que pode ocorrer o surgimento de novos canais de distribuição
decorrente de novas tecnologias.
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A entrevistada não crê que a economia mundial influenciará as decisões futuras da Agência
Folha pois trabalham para um mercado bem específico, com notícias sobre o Brasil, mesmo
vendendo fotos diretamente para jornais estrangeiros. Por outro lado afirma que esta
questão atinge de maneira mais intensa o Grupo Folha, que se preocupa com os novos
negócios, a Internet, a concorrência e o mercado que irá disputar.

Para as empresas que desejam implantar um site na Internet, a Sra. Cláudia aconselha a
serem criteriosas na contratação dos parceiros, principalmente, aquele que será responsável
hospedagem, com relação à qualidade de acesso e às despesas envolvidas. "Escolha onde
você possa trabalhar bem o site, sem ter grandes despesas com isso. Tenha algum poder
sobre o seu endereço, sobre o seu site, como você vai ganhar dinheiro ali. Se tiver que
pagar comissão, que seja algum valor viável." Ela esclarece que todo este cuidado é
essencial para que a empresa não incremente a quantidade de sites abandonados no
"cemitério da Internet."
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

o jornal Investir pertence a holding Oefossé International que é uma filial de um dos maiores
grupos franceses L VMH (Luis Vuitton, Moet & Hennessy), proprietária dos direitos sobre
marcas como Christian Dior, Givenchy, Louis Vuiton, Mõet &Chandon, Veuve Clicquout, etc.

A área de atuação é a imprensa especializada em informações financeiras. De acordo com
a Sra. Chamontin, "Antes de mais nada, Investir é uma marca" em torno da qual os produtos
da empresa estão alinhados.

o jornal semanal Investir é voltado especificamente para informações financeiras relativas à
Bolsa de Valores, possuindo tiragem de 110 mil exemplares e "sendo seu ponto forte os
70% de assinantes." A revista Investir é um suplemento mensal do jornai e funciona como
atrativo de vendas, seu enfoque são os investimentos em geral e apresenta uma tiragem de
120 mil exemplares. A empresa também publica diversos guias sobre bolsa de valores e
exerce a função de agência de notícias na venda de informações financeiras para a
imprensa regional e nacional. Além disso existem dois serviços disponibilizados através do
Minitel que fornecem informações referentes a investimentos e respectivo cálculo de
rentabilidade, bem como o acesso ao cálculo de avaliação do patrimônio e do portfólio e à
base de dados sobre seguro de vida (3617 INVMAG e 3623 INVESTEL). Com relação ao
canal de distribuição, a entrevistada afirma "podemos dizer que somos fornecedores de
informação."

Segundo a entrevistada, o jornal Investir começou a ser veiculado em 1973 não sabendo
precisar a data do surgimento da revista mensal. A maior parte do jornal é vendido
diretamente aos leitores por meio de assinaturas e o restante, em bancas de jornal. O
fornecimento de informações através do Minitel iniciou-se em 1986 e a utilização da Internet
em 1996.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

A razão apontada pela entrevistada para a implantação da Internet é o fato de acreditar que
a existência de inúmeros canais possibilita um aumento nas vendas. Esta convicção é
decorrente de sua experiência anterior em empresas de venda por correspondência "eu sei
que quanto mais meios - catálogos maiores, várias formas de pagamento, inúmeros canais
de distribuição - maiores são as vendas."

Com relação ao comportamento dos consumidores a entrevistada afirma que as pessoas
procuram cada vez mais simplicidade, portanto é preciso estar atento a quem se destina e
quem usará o site.

A entrevistada afirma que "já faz muito tempo que Investir está ligada às novas tecnologias,
via Minitel cuja experiência fez com que entrássemos mais facilmente na Internet." Por outro
lado, salienta que apesar de o diretor geral de Investir ser propenso a novas tecnologias, o
processo decisório é complexo. Segundo a entrevistada, o fato de estar ligada a um grande
grupo reduz a agilidade na tomada de decisões, impedindo que haja um planejamento de
longo prazo e maiores investimentos nas ações relativas à Internet.

No que se refere à influência da economia mundial, a entrevistada afirma que ainda não a
sentiram diretamente pois estão muito ligados ao mercado financeiro francês. Salienta,
entretanto, que com a Internet, ampliaram o público leitor aos franceses expatriados e aos
ingleses, devido à importância da Bolsa de Paris.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia
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Segundo a Sra. Chamontin, a prioridade é participação de mercado e em segundo lugar, a
notoriedade da marca, primeiro na Europa, Não descartando a possibilidade de um alcance
mundial como "um órgão de imprensa confiável no que se refere à Paris." Por outro lado,
ela discorda do enfoque dado pelo grupo LVMH na busca da rentabilidade "eles se
enganam pois não se pode pensar nos resultados do site isoladamente."

Conforme declarado em entrevista, a Internet é identificada como um serviço suplementar
aos leitores e, principalmente, aos assinantes do jornal Investir.

A entrevistada afirma que a Internet não reproduz o canal de distribuição tradicional por ser
completamente diferente e "que irá revolucionar totalmente o métierda imprensa."

b) Operacionalização

A disponibilização dos índices referentes à cotação da Bolsa de Valores de Paris é o serviço
responsável pelo geração de 80% do tráfego do site Investir. Estas informações apresentam
uma defasagem de 30 minutos sendo gratuitas pois são financiadas pela propaganda
veiculada no site.

Os clientes do jornal em papel, identificados no site através do nome e um código de
assinantes, têm acesso ao conteúdo semanal antes que o recebam. Segundo a
entrevistada, este é um fator muito importante para a tomada de decisões na bolsa de
valores, principalmente para aqueles que estão em localidades distantes, que recebem o
jornal com uma defasagem de três dias. A entrevistada define este serviço como uma forma
de marketing direto, pois é um serviço suplementar aos assinantes e uma maneira de
conquistar novos clientes. "Alguns clientes tinham cancelado a assinatura e retornaram por
causa deste serviço." Outro atrativo exclusivo para os assinantes é a disponibilização dos
artigos publicados cuja pesquisa é feita por meio de um sistema de busca.

Através da Internet, os não assinantes têm a opção de comprar o jornal na íntegra pagando
19 francos (US$ 3,20) ou por partes, de acordo com o assunto de interesse: bolsa de
valores (4F), patrimônio (4F) e economia (11 F).

Existe também um serviço com valor agregado, contratado por determinado período e, no
qual o cliente define os critérios e o formato, como por exemplo, as cotações mais altas ou
as mais baixas em uma planilha Excel. Estas informações são atualizadas à noite e
enviadas ao cliente por e-mail. Por este serviço, os assinantes pagam 20% do preço e os
não assinantes pagam a totalidade.

A entrevistada acrescenta que através da Internet também são vendidos outros produtos -
CO ROMs e softwares sobre o Euro, bolsa de valores, investimentos, análise gráfica e fiscal
- em colaboração com diferentes parceiros pelo qual recebem um percentual sobre cada
venda.

O site Investir possibilita a efetivação da assinatura e o envio do pedido sendo que o preço a
ser pago é único "independente do lugar onde está o assinante, mesmo se no exterior". A
empresa pratica uma política de oferta de brindes de acordo com o período de assinatura:
por um ano de assinatura o assinante recebe um calculadora e por 6 meses, uma
camiseta.
A entrega do jornal é feita via Internet em tempo real. Os produtos físicos, como CO ROMs,
são estocados na empresa e enviados pelo correio que determina o prazo de entrega. Os
meios de pagamentos utilizados são o cheque e o sistema Klebox. A entrevistada afirma
"Para sermos mais internacionais, estaremos aceitando euro-cheques." Com exceção do
sistema de pagamentos da KLELine, todas as outras atividades são desenvolvidas pela
empresa.
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.4. Internet como ferramenta de Marketing

Segundo a Sra. Chamontin existe uma forte sinergia entre as ações virtuais e as ações do
canal tradicional. "É mais do que uma sinergia, é uma fusão, uma integração totaL"

De acordo com a entrevistada, as principais diferenças entre o enfoque virtual e o tradicional
estão relacionadas ao ritmo de trabalho necessário para a disponibilização das informações
através do jornal semanal e do Web site Investir. Apesar da fonte de informações ser a
mesma para os dois suportes, os responsáveis pelo site trabalham intensamente todos os
dias da semana, enquanto que os do jornal em papel, de 4ª a 6ª feira. No entanto, a
entrevistada salienta que o cuidado com o cliente final é um aspecto comum. "Não importa
em qual tipo de suporte - papel, eletrônico ou mailing - se não nos preocuparmos com o
cliente final teremos fracasso, esta é a regra." .

No que- se refere aos pontos de contato entre o m.é~lx'-<~JiJ:lgmíxe ...os.outros .canais de
distribuição, a entrevistada afirma que existe Uma grande sinergia. "E aqui temos sorte que o
proprietário do jornal entendeu isso muito beme acompanha todas as evoluções do site."

Sistema de distribuição física, bancas de
jornal, entregas em domicílio aos
assinantes (70% das vendas). Máquinas
rotativas para a impressão da revista e do
jornal.

Computadores e rede de
utilizados pela empresa. Computadores
instalados no domicílio dos investidores e
empresas.

Informações sobre a Bolsa de Valores de
Paris e consultoria em investimentos.

Formato, organização, paginação,
ilustrações, letras e estilo editorial. da .
revista e do jornal, ambos em papel.

Inrr\rm~('(,,,,c:: atualizadas várias vezes ao
mostradas }:'Igj5.ite desenvolvimento

pela empresa. Valor agregado do sistema
de busca, serviço personalizado da
informação, marketing one-to-one.

Adaptado de RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, 1.1. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
.Revlú,'; November - December 1994, p. 142 e 144

5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Segundo a Sra. Chamontin, o responsável pela escolha dos canais de distribuição é o
Diretor Geral que é indicado pelo fundador do jornal..

A entrevistada afirma que não foram realizadas pesquisas específicas junto aos
consumidores ou aos concorrentes para o lançamento do site na Internet. Entretanto,
completa que em um segundo momento, enviaram um questionário por e-mail para mapear
o tipo de equipamento dos clientes. "Constatamos que o equipamento era infinitamente
superior à média nacional."

De acordo coma entrevistada não existem na empresa conflitos oriundos da implantação do
site. Para ela o que existe, na verdade, é "o medo com relação à transformação do métier,
que suprime os empregos e atravessa limites das outras funções." A entrevistada
exemplifica "foi difícil convencer que o fato de possuir um scanner na área· de
desenvolvimento do site não significava que estaríamos imprimindo uma nova revista, mas
que seria usado somente para ilustrações." E!a acredita na existência de uma apreensão
cultural "existe um medo histérico e injustificável mas isso é muito "francês". A entrevistada
acrescenta que há também o medo por parte dos jornalistas com relação às leis de direitos
autorais e da utilização de suas obras intelectuais sem o prévio consentimento.
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6. Análise dos Resultados

No que se refere ao investimento, a entrevistada esclarece que forma gastos inicialmente
por volta de 650 mil francos (US$ 110 mil) em 2,5 anos. Com relação à previsão do tempo
de retorno, ela acredita que "Não deve ter pois é um investimento para a notoriedade, para
a marca e participação de mercado futura."

Segundo a entrevistada, a prioridade do site Investir é a consolidação da marca e, em
segundo lugar, o aumento de notoriedade. Ela salienta que a busca por resultados
financeiros é uma obrigatoriedade do grupo ao qual pertencem mas a sua determinação é
difícil "pois não são considerados os resultados dos assinantes que foram atraídos pelo
serviço via Internet."

A entrevistada cita os métodos utilizados para a mensuração dos resultados: relatório de
acompanhamento das vendas, relatório comparativo com o Minitel, gráficos, estudo sobre o
caminho percorrido no site (web tracking) que é importante para a venda de espaço
publicitário. - - _.

Com relação ao perfil dos novos clientes oriundos da Internet, a entrevistada informa que os
internautas são mais jovens e mais ativos do que os investidores de bolsa de valores que
são ricos e geralmente aposentados. "O objetivo com a Internet é rejuvenescer a carteira de
clientes cada vez mais cedo. Por isso apoiamos o clube de investimentos, promovemos
fóruns de discussão via Internet e Minitel, mas também procuramos atingir as escolas."

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

Com relação ao desenvolvimento de novos produtos e serviços para venda via Internet, a
entrevistada vislumbra um futuro promissor. "Pode ser desenvolvido de tudo, ligado a marca,
ao produto financeiro. (...) Por que não vendermos ações, investimentos, co-branding,
parcerias?" Entretanto, a entrevistada acredita que as novas oportunidades para a
comercialização estão relacionadas com produtos capazes de serem digitalizados. "Se
vendermos produtos físicos teremos que nos adaptar."

No que se refere ao comportamento futuro de seus consumidores, a entrevistada prevê que
eles serão melhor equipados e estarão mais familiarizados com a utilização do computador,
da mesma forma como ocorreu no início do Minitel.

De acordo com a entrevistada, "dentro do setor de informação existem alguns setores que
'estão condenados." Ela cita a função dos paginadores, as impressoras internas e os
intermediários da imprensa como a NMPP (Nouvel/e Messagerie de la Presse Parisienne)
que tem o monopólio da distribuição de jornais nas bancas. Entretanto, ela não acredita que
as bancas' de Jornal desaparecerão.

A entrevistada acha que novos canais de distribuição podem surgir como as comunidades
baseadas em um produto. "Fabricante de bombons em uma pequena cidade francesa pode
vender para os EUA, graças à Internet. É isto que nos permite abrir o mercado, ser mundial."

Segundo a entrevistada, a economia mundial exerce forte influência nas decisões futuras da
empresa. "Foi dito que a revista Investir é para as comunidades francesas mas precisamos
mudar esta estratégia. Estamos criando o Euro. Começamos pequeno, primeiramente pela
Europa, mas depois tudo deve ser também em inglês."

Pata- as-empresas que desejam implantar um site na Internet, ela aconselha que se
apressem e comecem com a instalação de uma Intranet. "Eu aconselho que todas as
empresas tenham seus funcionários conectados na Internet. E depois, dependendo do que
faz ou vende, comercializar pela Internet.
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

A Dinheiro Vivo Agência de Informações S.A. é uma editora especializada em informações
econômico-financeiras direcionadas a empresas. Os seus produtos são faxs e "newsletters",
como a publicação semanal Guia Financeiro, além de informações eletrônicas através da
Internet como o Boletim Eletrônico Dinheiro Vivo.

De acordo com o Sr. Luís Nassif, a agência Dinheiro Vivo se situa como varejista no canal
de distribuição editorial.

O primeiro produto da agência foram as "newsletter" enviados pelo correio em 1988 e que
atualmente representam 90% do volume dos negócios. As informações financeiras por meio
eletrônico em tempo real começaram a ser fornecidas em 1989 para alguns distribuidores.
"Nós fomos a primeira empresa a trabalhar com informação eletrônica. (...) Nós tínhamos
boletins que iam direto nos terminais de computadores de redes privadas." O próximo
passo foi a utilização do fax em 1994, mesma época em que começaram a distribuir
informações em rede. "Fomos os primeiros a tentar uma distribuição via rede antes da
Internet. Que era através de um sistema Notes." O entrevistado salienta que devido a
problemas operacionais a Internet começou a ser utilizada somente em 1998.

O Boletim Eletrônico Dinheiro Vivo é um produto de circulação diária e seu principal objetivo
é o acompanhamento do mercado financeiro nacional e internacional. Sua veiculação é
restrita a assinantes - que podem ser tanto pessoas físicas e como empresas dos mais
variados portes - e seu objetivo é mostrar o comportamento do mercado de juros, dólar,
bolsa e ouro. Para tanto, a circulação é dividida em dois boletins: Boletim da Manhã e
Boletim da Tarde. A distribuição das informações é feita através da Internet com o acesso
direto ao site Dinheiro Vivo ou através do site dos bancos que pagam para disponibilizá-Ias
aos seus clientes. Outra forma é a distribuição pelo sistema fechado de informações
financeiras como Broadcast e CNA cujos principais clientes são grandes empresas.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

O entrevistado aponta como principais razões para a implantação do site a possibilidade de
disponibilizar, imediatamente na rede a um custo reduzido, as informações assim que o
trabalho de redação é finalizado. O entrevistado lembra que os outros meios utilizados
sempre apresentavam algum problema. Com o fax, a baixa qualidade das linhas telefônicas
prejudicava a recepção do material enviado, além do alto custo das ligações interurbanas.
No caso das redes privadas, o entrevistado salienta que a principal desvantagem era a falta
de autonomia e o perigo de estar na mão de poucos distribuidores. Com o_aistemaNDtes,B.
grande dificuldade era a complexidade para a instalação do programa no cliente que deveria
aprender a manuseá-lo para acessar os boletins financeiros. "Com a Internet, você ganha
autonomia, é um sistema muito mais barato e rápido, e você fica com o controle da
distribuição."

Com relação ao comportamento do consumidor, o entrevistado afirma que existe um grande
esforço por parte de todos no sentido de aprenderem a operar a Internet.

Segundo o entrevistado, a empresa e sua direção são altamente propensas a novas
tecnologias o que pode ser confirmado pelo pioneirismo na utilização de vários meios de
distribuição de informações financeiras. "Nós somos pioneiros em informação eletrônica no
BrasiL"

No que tange a influência da economia mundial, o entrevistado afirma que não foi
determinante para a decisão de utilização da Internet. Ele lembra, contudo, que o mais
importante foi a chegada ao Brasil dessas novas tecnologias internacionais possibilitada pela
abertura de mercado para os produtos de informática. O Sr. Nassif lembra que teve a idéia
da informação eletrônica com 10 anos de antecedência em relação aos outros, mas sua
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implementação era limitada pela indisponibilidade tecnológica. "A tecnologia permitiu se
transformar em realidade essa visão de distribuir informação a preço muito baixo."

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

Conforme declarado pelo entrevistado, o objetivo da implantação do site foi disponibilizar
mais rapidamente com menor custo as informações para a base de clientes das
"newsletters". "Tanto que nós estamos estimulando o assinante que quiser receber via
Internet, ele terá abatimentos. Assim não tem papel, não tem correio, não tem nada!"

o segundo passo foi ganhar notoriedade tornando o site visível. "Existem atualmente 2
grandes grupos que têm essa clientela. Um são os meios de comunicação, como O Globo, a
Folha, o UOL, e o outro são os bancos. O que nós fizemos foi uma estratégia alternativa de
colocar banners nos sites dos bancos, por exemplo o Internet Banking Bradesco, com o link
automático para o site Dinheiro Vivo. De acordo com o Sr. Nassif, embora sejam pioneiros,
ainda não foi realizado um trabalho sistemático para a Internet "Não tem ainda dBeffljinAliadoe-----
claramente o negócio Internet para esse tipo de publicação.( ...) Digamos que ainda não está
muito bem caracterizada a informação especializada dentro da Internet."

De acordo com o entrevistado, a Internet é identificada como um canal de vendas diretas e
não reproduz o canal de distribuição tradicional. "Eu diria que a médio prazo ela tem muito
mais vantagens que o canal de distribuição tradicional."

b) Operacionalização

A solicitação, e posteriormente, o envio do pedido da assinatura do Boletim Eletrônico
Dinheiro Vivo pode ser feito pelo telefone através do Serviço de Atendimento ou enviando
um e-mail via Internet. O pagamento da assinatura anual de R$ 250,00 é efetuado através
de cartão de crédito ou cobrança bancária. Através da Internet, o recebimento das
informações financeiras é imediato enquanto que no caso de assinatura de "newsletter" o
cliente recebe somente a edição da semana seguinte. Segundo o entrevistado, as atividades
terceirizadas são o telemarketing ativo para a venda de assinaturas, a hospedagem do site e
o desenvolvimento do sistema para a migração do Notes.

4. Internet como ferramenta de Marketing

O entrevistado afirma que existe uma busca total de sinergia entre as ações virtuais e as
ações do canal tradicional. "Trabalhando em cima de nossa base de assinantes de
"newsleUer" (...) Tanto que nós estamos estimulando o assinante que quiser receber via
Internet, ele vai ter abatimentos." Com relação à sinergia no conteúdo, o Sr. Nassif
acrescenta "a idéia é que o Guia Financeiro, em papel, seja uma síntese do que está na
Internet cUJOconjunto das informações diárias e semanais é mais amplo." Outro aspecto
importante é o efeito da acumulação do conteúdo para a pesquisa em um banco de dados
de informações financeiras publicadas em edições anteriores.

De acordo com o entrevistado, a principal diferença entre o enfoque virtual e o tradicional
está relacionado com a quantidade de informação a ser disponibilizada ao leitor. "Uma
'newsleUer' tem que ter poder de síntese para ser lida rapidamente." No caso da Internet, as
informações que foram usadas para a síntese da "newsleUer" podem ser disponibilizadas
em vários níveis que serão consultados pelo leitor dependendo do seu interesse e
necessidade de aprofundamento. "A vantagem da informação virtual é que você tem a
vantagem do banco de dados, da consulta e das várias camadas de informação que
permite você definir qual é o seu nível de leitura."

O Sr. Nassif afirma que procuram sempre estabelecer uma sinergia entre o site e o
composto mercadológico dos outros canais de distribuição. O valor da assinatura anual é de
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R$ 250,00, independente do meio utilizado para a distribuição das informações financeiras.
Caso o leitor deseje ser informado através da "newsletter em papel e também via Internet, é
cobrado um adicional de preço. "Porque o nosso objetivo, no caso, é migrar toda a base de
assinantes de papel para Internet." A propaganda dos produtos Dinheiro Vivo é feita de
forma conjunta em todos os meios de distribuição de informações. Além disso, a linha
editorial é a mesma tanto para informações via papel quanto por meio eletrônico.

Quadro 17 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace à
Agência Dinheiro Vivo

Informações financeiras veiculadas em
papel caracterizadas pela síntese

Notícias financeiras digitalizadas
apresentadas em vários níveis de
profundidade.

. Formato, organização das informações,
....< paginação dos boletins financeiros e

"newsletters"

Digitalização de informações financeiras
atualizadas várias vezes ao dia,
transmitidas via Internet e apresentadas no
site desenvolvido por empresa contratada.

Sistema de distribuição física para entrega
nas empresas assinantes. Gráfica para
impressão dos boletins financeiros e
"newsletters".

Rede de Informática (servidor,
computadores) e rede de
telecomunicações (conexão, cabo de
transmissão) utilizados pela empresa.
Computadores instalados nas empresas
assinantes.

Adaptado de RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December 1994, p. 142 e 144

5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Conforme declarado em entrevista, a responsabilidade pela seleção dos canais é do próprio
entrevistado sendo que foi sua idéia utilizar a Internet para a distribuição das informações
financeiras.

o entrevistado declarou que as pesquisas de mercado e da concorrência não exerceram
nenhuma influência quando da implantação do site Dinheiro Vivo.

De acordo com o Sr. Nassif no momento da implantação do site foi identificado um conflito
por parte dos clientes que deixaram de efetuar a renovação da assinatura. A justificativa
para esse fato é que o acesso ao site Dinheiro Vivo era aberto, não sendo necessário
possuir assinatura para consultar as informações financeiras. "Então, o que nós fizemos foi
fechar a Internet e quem quiser entrar pode ler, mas somente a edição anterior. Quem tem
assinatura, com o uso de uma senha, recebe a última edição. E na economia isso faz muita
diferença, não é ?"

6. Análise dos Resultados

Com relação ao investimento inicial, o entrevistado declarou que o custo para implantação
do site Dinheiro Vivo estaria, atualmente, em torno de R$ 10 mil com um retorno muito
rápido, se considerado o valor pago pelos bancos que compram as informações financeiras
para oferecerem à sua clientela. Segundo o Sr. Nassif, este patrocínio das instituições
financeiras constitui sua principal fonte de renda. No que se refere à venda individual as
"newsletter' em papel, representam 90% das assinaturas. "Eu diria que, por enquanto, a
assinatura pela Internet é hoje irrelevante. (...) Não há ainda uma tradição e um mercado
consolidado para a venda da assinatura dessas publicações pela Internet, diferentemente
do que ocorre com o jornal em papel."
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Para a empresa, a prioridade estabelecida com o site é o incremento dos resultados
financeiros. Por ser ainda recente o esforço de venda de assinaturas individuais via Internet,
o entrevistado afirma que não são realizados estudos específicos, concentrando a
mensuração .dos resultados no faturamento proveniente dos patrocínios do mercado
bancário.

Com relação ao perfil dos clientes oriundos da Internet, o entrevistado afirma que se
caracterizam por serem mais interativos. "Se tem algo que nós ainda não implantamos, mas
que será uma tendência, são os fóruns de discussão. Além disso, ele acredita que "o
conceito de comunidade fica muito forte na Internet."

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

o entrevistado adiantou que existem 2 grandes projetos em desenvolvimento para
implantação na Internet: um relacionado com informações sobre cidades e outro com
exportações. Ele salienta que o primeiro já existe com o nome de "São Paulo na Internet"
mas que será ampliado disponibilizando informações de "mais ou menos umas 6 cidades do
Estado de São Paulo. É um projeto que envolve a UNIEMP, a UNICAMP e o SEBRAE que
coletam as notícias e juntam todas as informações sobre os municípios paulistas."

Para o Sr. Nassif, ainda surqirão novas oportunidades para a comercialização de produtos e
serviços Dinheiro Vivo com a utilização da Internet. "Nós estamos apenas no começo, só no
primeiro passo."

o entrevistado reafirma que os consumidores intensificarão o comportamento interativo.

Segundo o entrevistado a capacidade e facilidade da Internet na pesquisa e organização
serão fatores importantes para a desintermediação de alguns setores. Ele acredita que as
áreas que correm o risco de serem mais afetadas são o telemarketing, a venda de seguros,
os revendedores de software e a venda de produtos bancários através das agências. "Com
relação ao comércio tradicional de lojas, cria um problema a médio prazo. Apesar de não
substituir o comércio, eu acho que todo o crescimento de venda que ocorrer será em cima
dessa nova mídia." Encerra este verbete afirmando que "a presença relativa da Internet nos
canais de comunicação vai ser cada vez maior."

o entrevistado acredita que surgirão novos canais de distribuição caracterizados pela
prestação de serviços complementares à Internet. Por outro lado, salienta que o potencial da
Internet ainda não foi totalmente explorado. "Agora é que se está começando a descobrir o
que é a distribuição na Internet."

No que diz respeito à economia mundial, o Sr. Nassif afirma que a influência é total nas
decisões futuras da empresa. "As decisões que ocorrem lá hoje nós acompanhamos com a
mesma atenção que as decisões que ocorrem aqui." Além disso, o entrevistado esclarece
que existe a intenção de disponibilizar informações financeiras, em inglês, sobre o mercado
brasileiro visando atingir outros países.

Para as empresa que desejam implantar um site na Internet, o entrevistado aconselha: "Ter
um plano de trabalho claro e evitar a influência dos analistas de sistemas. Não acreditar em
solução mágica e complexa. Não testar novas tecnologias mas sim, definir um padrão e
seguir aquele que é dominante."
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

As lojas FNAC e a FNAC Direct pertencem a um dos maiores grupos varejistas franceses, a
empresa PPR (Pinault, Printemps, Redoute) que atua na venda de diferentes tipos de
produtos utilizando-se de vários canais de distribuição tais como catálogo (La Redoute),
lojas de departamento (Printemps e Prisunic) e varejo especializado em móveis
(Conforama).

No site da FNAC, batizado de FNAC Direct são vendidos livros, discos, fitas de vídeo e CD-
Rom. Os produtos de informática e os eletroeletrônicos podem ser comprados somente nas
lojas FNAC, sendo apenas apresentados no site FNAC Direct.

Segundo o entrevistado, a FNAC é uma empresa varejista especializada na distribuição de
produtos culturais. Em 1954, teve-início -a-implantação das lojas FNAC na França,
totalizando atualmente 50 lojas FNAC, 120 FNAC Service e 2 lojas FNAC Junior presentes
também na Bélgica, Espanha e Portugal. A venda por correspondência utilizando-se de
correio, telefone e Minitel teve início em 1996 e a Internet no ano seguinte.

O Sr. Gropallo separa a FNAC em 2 grandes grupos: o circuito tradicional de vendas através
da rede de lojas e as vendas por correspondência com a utilização de Catálogo, Internet,
Telefone e Minitel.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

O fator principal para a utilização da Internet é decorrente da decisão estratégica do grupo
em atuar na venda à distância, devendo assim, segundo o entrevistado, "serem utilizados
todos os meios disponíveis", sendo que a venda pela Web "é a evolução natural do canal de
pedido de mercadorias" por correspondência. Ele cita como exemplo desta preocupação
constante, o trabalho que vem sendo realizado juntamente com uma cadeia de TV para o do
sistema de pedido por TV Interativa utilizando-se de cabo ou satélite acoplado a um
decodificador. O segundo motivo apontado pelo entrevistado é a globalização da economia,
pois a Internet possibilita a abertura para o mercado internacional.

O entrevistado reconhece novas tendências no comportamento dos consumidores, mas
salienta que, não foram decisivas para a implantação da Internet como canal de marketing.
Apesar de vender todas as últimas novidades tecnológicas, a FNAC não as utiliza
internamente. Por outro lado o entrevistado afirma que o grupo PPR é propenso às novas
tecnologias e não impõe obstáculos quando de sua implantação.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

A FNAC Direct acompanha a estratégia de liderança adotada pelo grupo PPR em todos os
mercados nos quais atuam. Desta forma, segundo o entrevistado, os objetivos da atuação
na Internet são: participação de mercado, aumento no volume de vendas e notoriedade nas
praças onde não existem lojas. O Sr. Gropallo exemplifica informando que a FNACé 'a líder
no mercado francês na venda de livros, discos e CD ROM, tanto nas lojas como através da
Internet. Os resultados financeiros são previsíveis no curto prazo, ficando em segundo plano
por causa da pouca confiabilidade das estimativas futuras relacionadas com o mercado
virtual.

O entrevistado identifica a Internet como um canal de vendas diretas à distância e loja
virtual, "no sentido de criar uma loja imaterial - sem instalações físicas ou estoque real,
somente com o conceito e as instalações gráficas." Na época em que a entrevista foi
realizada, a FNAC estocava apenas uma parte dos 400 mil produtos, solicitando ao
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fornecedor o restante no momento da venda. Entretanto, previam para breve a implantação
de um centro de distribuição.

Segundo o Sr. Gropallo, a Internet reproduz o canal de distribuição tradicional apenas no
que se refere à logística. Por outro lado, afirma, que o site não se baseia no modo de
consumo de uma loja física, sendo uma outra forma de venda e não "simplesmente o
transporte de um elemento físico para um elemento imaterial, mas são conceitos diferentes".

b) Operacionalização

o entrevistado explica que para as pessoas que entram no site e já sabem o que desejam
comprar, efetuam a pesquisa do produto em uma base de dados organizada por título, autor,
gênero ou propaganda feita pela TV. "Aquelas que não sabem, nós sugerimos uma certa
quantidade de obras que são selecionadas e comentadas por nós, e agrupadas por tema,
por exemplo: Literatura Brasileira31 por causa do Salão do Livro e Maio de 1968 devido à
comemoração do aniversário do movimento.

o pedido é então enviado online pela Internet. Dentro do território francês, o prazo de
entrega mais rápido é de 48 horas e o mais longo, 3 semanas no caso de produtos raros ou

. não disponíveis em estoque. Para as entregas no exterior é adicionado o período previsto
para o correio. Os meios de pagamento utilizados são cheque (enviado pelo correio), cartão
de crédito (Visa, Mastercard) e o cartão FNAC. A FNAC Direct terceiriza as atividades de
entrega via correio e hospedagem do site.

4. Internet como ferramenta de Marketing

Conforme declarado pelo Sr. Gropallo, a FNAC Direct procura estabelecer uma forte
sinergia entre as ações virtuais e as ações do canal tradicional, citando como exemplo os
eventos promovidos nas lojas FNAC, tais como, encontros, concertos e noites de autógrafo
que são filmados e disponibilizados no site da FNAC Direct.

No que se refere às diferenças existentes entre o enfoque virtual e o tradicional, o
entrevistado afirma que estão relacionadas com a impossibilidade de experimentação do
produto na compra virtual devido à distância inerente ao canal, aumentando assim a
percepção de risco por parte do cliente. De acordo com o entrevistado, esta deficiência pode
ser compensada fornecendo ao cliente uma maior quantidade de informações, como
trechos de música e de livros, biografia do autor, comentários e resumos.

O entrevistado afirma que existe uma sinergia das ações de divulgação entre os vários
canais de distribuição. O número do telefone, do Minitel e o endereço do site são divulgados
em todo o material impresso da FNAC e também na rede de lojas. Ele salienta que há uma
grande sinergia entre todos os canais de venda por correspondência por causa da maneira
como é feita a comunicação com o cliente. Entretanto o Sr. Gropallo declara que as lojas
FNAC não estão integradas na logística de entrega das mercadorias vendidas pela Internet
(ou outra forma de venda à distância), ao contrário de outra empresa do grupo, que dá ao
cliente a opção de efetuar o pedido e/ou retirar as compras realizadas através do catálogo
diretamente na rede de lojas La Redoute.

31 O Brasil foi o convidado de honra do 18° Salon du Livre de Paris realizado de 20 a 25/03/98.
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Quadro 18 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace à FNAC

Digitalização das fotos, imagens,
informações sobre os livros, trechos das
músicas contidas nos CDs.

Prédios e instalações da rede de lojas

Navegação no site e sistema de busca
para pesquisa de livros e CDs. A Home
page é uma releitura da atmosfera da loja.
Maior interatividade com os clientes: fóruns
de discussão, envio de comentários sobre
os livros.

Atmosfera da loja construída através da
promoção de eventos. Ambiente
confortável para o cliente manusear os

'{',.·.ii ..,'",it produtos. Contato face a face com os
vendedores. Horário de atendimento em
geral até 19h.

Computadores e rede de telecomunicações
utilizados pela empresa. Computadores
instalados no domicílio dos clientes.

Adaptado de RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace", Harvard Business
Review, November - December 1994, p. 142 e 144

5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

o entrevistado informou que na FNAC existe uma diretoria responsável pela operação da
rede de lojas e outra pelos canais de venda por correspondência, ambas subordinadas a
uma diretoria geral. Segundo o Sr. Gropallo, as decisões estratégicas relacionadas à
abertura de uma nova loja é de responsabilidade da diretoria geral, enquanto que a criação
de um novo canal de distribuição cabe à diretoria de vendas por correspondência. De acordo
com sua declaração, esta maior independência é decorrente, principalmente, de uma
estrutura organizacional pouco complexa por causa da recente atuação neste mercado, que
exige grande agilidade na tomada de decisões para atingir seu principal objetivo: a
prospecção de novos clientes. Por outro lado afirma que a massificação da utilização de
novas ferramentas é demorada, dando como exemplo, o telefone que surgiu no final do
século passado mas a sua utilização como canal de vendas se firmou somente em 1960. O
mesmo processo deve ocorrer com a Internet cuja aplicação comercial teve início em 1995.

Quanto às pesquisas de mercado e à concorrência, o entrevistado afirma que não
exerceram nenhuma influência para a implantação do site, pois as previsões são
divergentes "alguns dizem que no futuro todos comprarão pela Internet e outros, que não
funcionará". Para ele, a principal questão é se a Internet será capaz de atrair novos clientes
para efetuarem compras à distância, sendo na França esta modalidade corresponde a 10%
da atividade de venda. "Em 1960, o telefone não representava nada na VPC, atualmente,
dependendo da empresa representa de 30 a 70%. (...) Será que no futuro por causa da
Internet, ela crescerá para 20, 30 ou 40% ou depois de 40 anos continuará nos 10%?." O
entrevistado prevê o desaparecimento do Minitel em sua forma atual pois não evoluiu, mas
as vendas com a utilização de telefone, correio e lojas, continuarão. "Não acredito que todas
as pessoas comprarão apenas pela Internet."

Segundo o diretor da FNAC Direct, não foram identificados conflitos oriundos da implantação
do site pois "a Internet é um símbolo de modernidade."

6. Análise dos Resultados

Conforme declarado em entrevista, o investimento inicial para a implantação do site da
FNAC Direct na Internet foi de 3 milhões de francos (US$ 600 mil) e o retorno está previsto
para ocorrer em 3 anos.
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De acordo com o entrevistado, a prioridade é atingir a liderança em resultados financeiros
em relação ao mercado. Embora represente muito pouco em comparação com as lojas, o
acompanhamento do desempenho na Internet é feito com base nos resultados financeiros
gerados pelo site. "O objetivo é que a VPC represente 10% do total das vendas da FNAC.
Atualmente a Internet já representa 25% das vendas à distância da FNAC, percentual
alcançado em menos de 1 ano."

Segundo o Sr. Gropallo, o perfil dos novos clientes oriundos da Internet acompanham o
comportamento daqueles que compram por correspondência: o modo de vida no qual as
pessoas privilegiam o tempo. Ele estabelece diferenças entre os pioneiros e os atuais
clientes da FNAC Direct. Para ele, a conquista dos primeiros consumidores foi fácil e eram
constituídos, principalmente, por técnicos em informática mas que não considera bons
clientes pois compravam pela Internet somente por ser chie e pela performance técnica.
Atualmente o site da FNAC Direct atrai uma clientela mais ampla, formada por simples
usuários que buscam na Internet, simplicidade e preços convidativos, compram pela
necessidade e não pelo sucesso da nova mídia. O entrevistado afirma ainda que os
homens são os principais compradores de discos nas lojas FNAC e mulheres, de livros,
enquanto que na Internet o público masculino lidera as compras de ambos os produtos.

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

Com relação ao desenvolvimento de novos produtos e serviços para venda via Internet, o
entrevistado afirma que a FNAC Direct pretende, progressivamente, incluir os
eletroeletrônicos e de informática que são vendidos na lojas. Futuramente, segundo o Sr.
Gropallo poderá ocorrer a integração com o canal de marketing tradicional, dando ao cliente
a opção de retirar na rede de lojas FNAC as mercadorias compradas via Internet.
Acrescenta ainda que as entradas para os espetáculos de música e peças de teatro poderão
ser comprados via Internet e entregues pelo correio.

Quanto ao perfil dos futuros consumidores, o entrevistado prevê que ocorrerá uma migração
dos clientes do Minitel para a Internet. Segundo o entrevistado, o Minitel é um fator de
sucesso para as compras na Internet pois seus usuários franceses já foram educados para
efetuarem transações através de um meio eletrônico. O Sr. Gropallo acredita que mesmo
com a simplificação no uso, a Internet não será uma mercado massificado pois, a exemplo
do Minitel com no máximo 30% das vendas nas empresas de VPC, o consumo depende da
categoria sócio-profissional e da resistência à tecnologia por parte de algumas pessoas.

O entrevistado não acredita na desintermediação salientando que, atualmente, já existem
editoras com lojas para a venda de suas publicações, entretanto, a FNAC continua existindo.
A explicação para este fato é que as lojas FNAC proporcionam "um valor agregado que
depende da oferta e de sua apresentação, da ambientação das lojas, dos conselhos dos
vendedores, que não é o papel do editor."

Ao invés de novos canais de distribuição, O Sr. Gropallo prevê o surgimento de novas
ferramentas que permitirão a desmaterialização dos produtos, sendo que o principal
problema é encontrar uma maneira para que estes serviços sejam cobrados.

Segundo o Sr. Gropallo, a globalização da economia não influencia nas decisões futuras
pois sua concorrência é francesa afirmando "não concorrerem diretamente com a
Amazonbooks.com nos produtos franceses, a não ser que venha para a França."

O entrevistado aconselha as empresas que já atuam no mercado de venda por
correspondência considerar a Internet como um canal suplementar e para as que não
atuam, tratar como um novo métier. Em sua posição de líder, encerra a entrevista brincando:
"Se for para vender livros ou discos, eu desaconselharia!"
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

A Livraria Cultura é uma empresa familiar que atua no comercio e importação de livors. Em
1947, a avó do entrevistado, recém chegada ao Brasil fugindo da perseguição nazista,
começou a alugar os livros que havia trazido da Alemanha. Em um segundo momento, por
causa da pouca durabilidade dos livros, passou a vendê-los em sua casa e depois em uma
pequena loja na rua Augusta. De acordo com o Sr. Herz, o crescimento ocorreu em 1969
quando a Livraria Cultura se instalou no saguão do condomínio Conjunto Nacional na
avenida Paulista e também iniciaram a entrega de livros em domicílio. "A estratégia foi não
abrir muitas lojas e sim, oferecer serviços centralizados a partir de apenas um ponto de
operação." Em 1994, a Cultura oferecia em diversas BBS existentes na época sugestões de
leituras. Em 1995, juntamente com o provedor de acesso Mandic, experimentaram a venda
de livros pela Internet. Segundo o entrevistado, somente em 1996 intensificaram o aspecto
comercial do site. Após vários anos em apenas um local:l está prevista para o próximo ano, a
abertura de uma loja no Alto de Pinheiros, com 3 mil m oferecendo também uma seção de
música e CD-ROMs "mas o artigo principal vai continuar sendo o livro."

No canal de distribuição, a Livraria Cultura ocupa a função de varejista sendo o seu principal
produto, os livros. Oferece serviços de entrega em domicílio, pesquisa e encomendas de
livros, principalmente estrangeiros. Apesar de serem grandes importadores de livros, não
atuam como atacadistas para outras livrarias.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

Conforme declarado, o principal objetivo para a comercialização através da Internet, é
disponibilizar uma ferramenta simples que oferece conveniência e facilidade aos clientes,
principalmente aos que residem fora de São Paulo com acesso restrito a livrarias.

Com relação aos novos comportamentos, o entrevistado aponta a busca da conveniência
por parte do consumidor. "Primeiro que as pessoas estão trabalhando mais e cada vez tem
menos tempo para diversão ou para se locomover." Além disso, o entrevistado salienta as
dificuldades do trânsito em São Paulo e a existência de poucas livrarias no Brasil.

Segundo o entrevistado, apesar de não ser o core business da empresa, o uso de novas
tecnologia, sobretudo as relacionadas à informação, é considerada pela alta direção como
estratégico para a Livraria Cultura.

No que se refere à economia mundial, o Sr. Herz afirma que a globalização acirrou a
concorrência com a entrada de novos varejistas. "Os competidores hoje são principalmente
as livrarias on-line americanas." Entretanto, o entrevistado considera este fato positivo pois
leva a uma maior preocupação com a eficiência.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

O entrevistado afirma que é impossível definir objetivos quantitativos por causa da
imprecisão nos números referentes ao mercado da Internet. "Não se sabe quantas pessoas
estão conectadas, números, qual crescimento (...) E é muito divergente uma pesquisa de
outra." Segundo o Sr. Herz a estratégia da empresa com relação a este mercado é o
aprendizado. "Vamos aprender; vamos ver o que isso significa, como isso funciona, como é
o consumidor na Internet." Sendo assim, a meta da empresa é a melhoria contínua da
qualidade no atendimento aos clientes de acordo com as experiências passadas e com as
sugestões e críticas recebidas por e-mail. Ele salienta ainda que não há uma intenção de
substituir a loja física.
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De acordo com o Sr. Herz, a Internet e identificada como um canal de venda direta. O
entrevistado considera que a Internet não reproduz o canal de distribuição tradicional pois
seu principal apelo é a conveniência sendo "uma ferramenta fantástica para comparar
preços." Por outro lado, a livraria possibilita "o conforto, o prazer de folhear um livro, de ver o
que realmente está escrito; ver, tocar. .. que são prazeres lúdicos que o ser humano não vive
sem."

b) Operacionalização

Segundo o entrevistado, o processo de compra através do site é muito simples: basta o
cliente utilizar o sistema de busca para localizar o livro que deseja na base de dados da
livraria. O segundo passo é colocar o livro "na cesta de compras", informar os dados
pessoais, o endereço para entrega e o número do cartão de crédito. O entrevistado explica
que é mantido um cadastro com todos os dados do cliente com exceção do número do
cartão de crédito por motivo de segurança.

O pedido é enviado on line pela Internet. Para a entrega dos livros comprados, o cliente
pode optar pelos serviços do correio (SEDEX) ou da Varig (VASPEX) que possuem tarifas
diferenciadas. Nesse ponto o entrevistado esclarece que a emissão da nota fiscal e das
etiquetas com o endereço de entrega é automatizada, a área de expedição embrulha e
protege o livro e as empresas de courrier vêm retirá-lo para fazer a distribuição. O prazo
médio de entrega para produtos que estão em estoque é de 48 horas. "Se não está em
estoque, vai depender do fornecedor, da editora, do local, se são livros portugueses,
ingleses ... ele pode variar de meio dia até 2 meses." Isto porque a na base de dados é
composta por 250 mil títulos e em estoque existem em torno de 90 mil a 100 mil.

Os meios de pagamento utilizados são cartão de crédito e, eventualmente, depósito
bancário. Com relação à terceirização, o Sr. Herz afirma que apenas a entrega dos produtos
comprados é executada por outras empresas, e salienta que o desenvolvimento e a
manutenção do site são feitos internamente.

4. Internet como ferramenta de Marketing
-- -

O entrevistado afirma que procuram estabelecer uma sinergia entre as ações na livraria
virtual e na livraria tradicional, pois o principal objetivo é o atendimento ao cliente, que possui
os mesmos benefícios independente de onde realiza a compra. "A Internet e a loja se
confundem, são a mesma empresa. Toda a parte de promoções e estratégia de marketing,
valem para ambas." Ele cita uma estatística americana que acredita ser parecida no
mercado brasileiro: "Setenta por cento dos visitantes de livrarias virtuais usam as livrarias
virtuais para pesquisa e vão buscar os livros em lojas normais." O entrevistado explica que a
Internet "possibilita ao usuário achar livros que eu nunca vou ter em loja. (...) consegue
movimentar coisas antigas pelas ferramentas de busca."

Em virtude do exposto acima, o Sr. Herz confirma que não existem diferenças entre o
enfoque virtual e o tradicional. A Internet é considerada como integrante da estratégia
mercadológica da empresa, existindo portanto, uma forte sinergia do site com o marketing
mix e a livraria tradicional.
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Quadro 19 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace à Livraria
Cultura

Informações digitalizadas sobre os livros:
título, preço, resenhas e fotos da capa.

Computadores e rede de telecomunicações
utilizados pela empresa. Computadores
instalados no domicílio dos clientes.

Ponto de venda único localizado na Av.
Paulista. Ambientação e atmosfera da loja

Navegação em um site simples e "clean"
desenvolvido pela empresa para facilitar a
escolha do cliente. Serviço de
recomendação de livros. Interatividade com
o cliente: confirmação do pedido,
informação do prazo de entrega,
felicitações no aniversário, comentários
escritos pelos leitores.

Espaço físico e instalações da livraria na
Av. Paulista

Adaptado de RA YPORT, J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December 1994, p. 142 e 144

5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Segundo o entrevistado, não existe um processo formal para a escolha dos canais de
distribuição, apenas a identificação das solicitações dos clientes que são encaradas pela
Cultura como novas oportunidades de negócios, exemplificando com a entrega de livros
pelo correio há 20 anos atrás. "Nossa política é atender o cliente onde ele estiver, quando
ele estiver e a hora que ele quiser (...) os canais de distribuição são implantados de acordo
com as necessidades do cliente."

o entrevistado afirma que as pesquisas e tendências de mercado e a atuação da
concorrência influenciaram a implantação do site da Livraria Cultura. Ele declara que, ainda
hoje, acompanha as ações, tanto dos concorrentes diretos da área editorial, quanto de
empresas de outros setores, como brinquedos, flores, roupas. "Tem muita coisa
interessante que a gente olha no mercado e que pode trazer soluções para o nosso espaço."

Para o Sr. Herz a implantação das vendas através da Internet trouxe um conflito interno
relacionado com a nova forma de operacionalização. Ele considera que a atuação no
mercado virtual não constituiu uma ameaça mas sim um desafio de adaptação e
aprendizado, pois os funcionários precisaram se acostumar com um ritmo de trabalho muito
mais rápido e intenso do que no conceito tradicional. Segundo o entrevistado, esta rapidez é
uma exigência de seus novos clientes.

o entrevistado informou que foram investidos, inicialmente, 70 mil dólares. Contudo, ele
salienta que os gastos foram constantes e não podem ser computados apenas para o site,
pois a Internet foi implantada não apenas como uma livraria virtual, mas também, como uma
eficiente ferramenta de trabalho, que levou ao envolvimento dos sistemas de toda a
empresa. O resultado foi um incremento na produtividade decorrente da agilização da
comunicação com os fornecedores e clientes e automatização do envio de e-mail e fax.
"Então, a Internet não é simplesmente o seu site virtual. Ela é todo um conjunto de serviços
que agrega valor tanto para uma loja física como para uma loja virtual." Por serem os gastos
com tecnologia considerados estratégicos para a empresa, o entrevistado afirma que o seu
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retorno é de difícil mensuração, apesar de a atividade virtual já se mostrar bastante lucrativa.
O entrevistado cita, como exemplo, o fato de ocorrerem no site 4.000 visitas diárias das
quais 2% a 3 % resultam em vendas, mas que é impossível de se avaliar o retorno do
restante das pessoas que apenas consultaram a livraria.

Conforme declarado pelo Sr. Herz, a prioridade é uma junção entre a consolidação da marca
com resultados operacionais provenientes da venda de livros.

O entrevistado declarou que os resultados são medidos através de ferramentas gerenciais
desenvolvidas pela área de sistemas de acordo com as necessidades da diretorias, tais
como: avaliação de crescimento, valor médio do pedido, número de visitantes e repetição de
consumidor. Em comparação com as vendas da livraria tradicional, o entrevistado afirma
que os negócios via Internet representam, atualmente, 7% do faturamento total, resultado
similar ao de uma pequena loja. A insegurança em informar o número do cartão de crédito
faz com que as primeiras compras tenham o valor médio menor na Internet, mas o
entrevistado afirma que, após a fase de experimentação no recente mercado brasileiro, a
tendência é de crescimento. "Ela vai competir realmente ou até superar as compras na
livraria." Com relação à utilização de estudos de caráter qualitativo, o Sr. Herz informou que,
recentemente, realizaram uma pesquisa sobre o serviço prestado através do site que teve
como resultado a aprovação de 89% dos clientes. .

Com relação aos clientes oriundos da Internet, o entrevistado afirmou que são
caracterizados por um alto grau de impaciência e ansiedade decorrentes da utilização de
uma nova ferramenta. Além disso, são mais exigentes pois "Eles estão comparando o teu
serviço com o serviço de um americano, de um europeu.vSequndo "ó entrevistado, a
utilização de sistemas de busca de melhores preços proporciona um poder ainda maior aos
consumidores cuja principal necessidade é comodidade "Você tem que atender ele 24 horas
por dia. Não interessa onde ele esteja, o lugar do mundo. Não interessa o computador ou
máquina que ele tenha ... e também não interessa o dinheiro que ele vai usar. (...) E, ao
mesmo tempo, tudo isso tem que ser barato!"

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

O entrevistado declarou que pretendem seguir a mesma estratégia de diversificação de
produtos a ser implantada com a nova loja, introduzindo também na Internet discos, COs,
OVOs, CO-ROMs.

O entrevistado acredita que surgirão novas oportunidades para a comercialização de livros
(e-book) e música on-line por causa do aprimoramento da digitalizaçãode-produtos. 'O dia
que tiver isso-disponível no-mercado, (...) nós vamos oferecer, sem dúvida nenhuma. Vai ter
cliente que vai gostar do livro papel, vai ter cliente que vai gostar do livro eletrônico. Vamos
vender para os dois."
Com relação ao comportamento futuro de seus consumidores, o entrevistado volta a
enfatizar a busca pela conveniência que é proporcionada pela Internet. Ele lembra, contudo,
que a loja continuará existindo mas com outra função. "As pessoas vão na loja para o
espírito lúdico, para se divertir, para encontrar pessoas. A loja vai ser um entretenimento.
(...) As pessoas não conseguem viver só dentro de casa."

O entrevistado concorda que existe a possibilidade de desintermediação em alguns canais
de distribuição, embora seja difícil de prever quais e quando. No caso do mercado de livros,
ele afirma que algumas editoras já vendem livros diretamente aos consumidores, apesar de
isso fugir de seu core business, mas acredita que a livraria continuará existindo, mas
provavelmente com outro formato. "A livraria virtual pode ser que seja só um agente que
ganha alguma comissão pela prestação do serviço, mandando o pedido para a editora que
despacha o livro diretamente ao cliente sem que precise passar por ela."
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o entrevistado" acredita que surgirão novos canais de distribuição para os produtos "que
podem ser digitalizados e transformados em bits', enquanto que para os produtos tangíveis
continuarão existindo os canais tradicionais.

Com relação à economia mundial, o entrevistado afirma que a adaptação ao mundo
globalizado será essencial para a sobrevivência das empresas. Sendo assim, elas devem
se preocupar com a concorrência virtual e não mais local, além da busca por nichos de
mercado com o objetivo de criar comunidades de consumidores, com o mesmo tipo de
comportamento mas de nacionalidades diferentes e morando em diversos países.

o Sr. Herz aconselha às empresas que desejam implantar um site na Internet que não a
menospreze abrindo apenas uma página institucional. "Não entre simplesmente para ter um
site. Use a Internet como uma parte estratégica ... com seriedade ... envolva a empresa
como um todo. A Internet tem que estar na cabeça de todo mundo e não só na cabeça de
alguns."
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

A Assistance Hotels Management International (AHMI), fundada em 1991, é uma empresa
do Grupo THED International e presta serviços de consultoria em marketing, gestão
administrativa e representação de hotéis independentes. Além disso, tem também dentre os
seus clientes os hotéis que atuam em sistema de parceria, os ~ue já fazem parte de alguma
outra rede ou os pertencentes a alguma associação hoteleira 2. Conforme declarado pela
Sra. Bladart, a AHMI desempenha o papel de intermediária entre os hotéis e seus clientes
finais; entre as agências de viagem, operadoras de turismo e locadoras de automóveis e as
empresas que têm necessidade de serviços de hotelaria. Segundo a entrevistada, as
agências de viagens e/ou operadoras de turismo são escolhidas em função do segmento de
mercado com o qual os hotéis, seus clientes, trabalham.

A comercialização dos serviços da AHMI é feita de 3 maneiras: através dos funcionários da
área comercial que contatam diretamente as agências de viagem para transformá-Ias em
um ponto de venda; por meio de um guia impresso destinado ao público em geral e pelo
escritório de representação em Paris. Além disso, segundo a entrevistada, desde 1996
utilizam o site na Internet e um sistema centralizado de reservas com o qual as agências
trabalham para gerenciarem diretamente os lugares disponíveis nos hotéis, salientando que
o telefone continua sendo um meio intensamente utilizado no ramo de turismo.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

Para a Sra. Bladart, a implantação da Internet na comercialização dos serviços da AHMI foi
impulsionada por ser um modo de distribuição com grandes perspectivas de
desenvolvimento, despertando interesse tanto das empresas do setor de turismo como dos
consumidores finais. "Portanto, é um serviço complementar que a AHMI colocou a
disposição dos hotéis que são por ela representados."

Conforme a entrevistada, o comportamento de seus clientes foi determinante para a
comercialização via Web, embora não tenha identificado quais seriam estas novas
tendências comportamentais. A entrevistada não se declarou quanto à questão da
influência da economia mundial e a relação da empresa com as novas tecnologias,
afirmando somente que o Sr. Dahan, diretor-geral e responsável pelo projeto da Internet, é
propenso a inovações tecnológicas.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

A Sra. Bladart afirmou desconhecer os objetivos traçados com a implantação da Internet na
comercialização dos serviços da AHMI.

A entrevistada identifica a Internet como uma "vitrine" complementar mais interessante pois
permite com a colocação de fotos. "Também é um novo canal de distribuição ainda pouco
utilizado na França, mas que será muito importante no futuro." Acrescenta que estão

32 Segundo definição da entrevistada existem na França:

Redes Voluntárias - são associações de hotéis com proprietários individuais que se agrupam em torno
de um ponto de interesse econômico, mas sem padronização. Ex.: Hotéis de Charme e Logis de
France.

Redes Integradas - são associações de hotéis que mantém as mesmas características em todos os
hotéis. Ex.: NovoteI e Sofitel do Grupo ACCOR .
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desenvolvendo uma solução business-to-business com o objetivo de disponibilizar o site
AHMI às agências de viagem e outros intermediários, para que possam escolher os hotéis
diretamente através da Internet.

Segundo a entrevistada, a Internet reproduz o canal de distribuição tradicional pois o site
AHMI foi feito para que seja semelhante à utilização do telefone.

b) Operacionalização

Uma vez no site da AHMI é preciso escolher, em primeiro lugar, a região para a qual se
deseja viajar, e a partir de então, uma lista de hotéis é apresentada para que o cliente possa
conhecê-los através de fotos e informações, tais como: endereço, quantidade de quartos,
disponibilidade de vagas, tarifas, infra-estrutura de lazer, etc. Em um próximo passo o cliente
preenche um formulário de reserva, podendo optar por pagar diretamente a estadia no
período desejado ou enviar um e-mail para que a central de reservas verifique a
disponibilidade dos quartos. Portanto, segundo a entrevistada, através do site da AHMI, é
possível efetivar a reserva e a compra dos serviço hoteleiro ou apenas obter informações a
respeito dos hotéis associados. Ela salienta que por se tratar da compra de um serviço a ser
utilizado no futuro, não há entrega de nenhum produto, apenas um e-mail de confirmação
que o cliente imprime e utiliza como voucher. Os meios de pagamento utilizados são o
sistema KLELine e os cartões de crédito. A entrevistada explica que se o cliente opta pelo
sistema KLELine o pagamento é feito, automaticamente, em duas etapas: 30% do valor no
ato da reserva e os 70% restantes, 3 dias antes de sua chegada ao hotel. A hospedagem do
servidor, a criação e manutenção do site, bem como os meios de pagamento, são atividades
executadas por outras empresas.

4. Internet como ferramenta de Marketing

No que se refere à busca de sinergia entre as ações virtuais e as ações do canal tradicional,
a entrevistada afirma que o endereço do site e o e-mail são divulgados em todo o material
promocional bem como nos guias que contém a relação dos hotéis. Além disso, se a
compra é feita pela Internet os clientes se beneficiam de uma redução na diária do hotel
contratado.

Segundo a Sra. Bladart, as diferenças entre o enfoque virtual e o tradicional depende do
comportamento de compra do cliente final pois, alguns estão mais acostumados com o guia
em papel, enquanto que outros, já estão familiarizados com a Internet.

Quadro 20 - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace à AHMI

Adaptado de RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December 1994, p. 142 e 144

Interação do cliente final com um suporte
digital, o Web site. Futuramente também
para os intermediários.

Computadores e telecomunicações.
Servidor para hospedar o site. As 5
pessoas que trabalham na AHMI
contribuem para o aprimoramento do site.

Cliente consulta o guia em papel ou
contata as agências de viagem e
operadoras de turismo.

Agências de viagem e operadoras de
turismo. Telefone, guias impressos, força
de vendas, feiras direcionadas aos
profissionais de turismo ou para o público
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5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Conforme declarado em entrevista, a seleção dos canais é feita de maneira conjunta entre o
Sr. Dahan, a força de vendas e diretores dos hotéis associados. O projeto do site foi
elaborado, tendo como base um estudo referente à utilização da Internet por parte dos
concorrentes (redes hoteleiras e associações de hotéis independentes).

Com relação ao surgimento de conflitos externos, a entrevistada se declara incapaz de
percebê-los devido à fase inicial em que se encontra a utilização da Internet no mercado de
turismo francês. ''Talvez no mercado americano pode-se ter uma imagem mais clara sobre
as agências de viagem com relação à Internet." Por outro lado, afirma que a existência de
conflitos internos depende do nível de conhecimento da força de vendas. "Se o vendedor
conhece um pouco a Internet é mais fácil de explicá-Ia, vendê-Ia e utilizá-Ia. (...) Eles devem
enxergar como complementar e não como concorrente. Mas se estão mais acostumados a
trabalhar tradicionalmente com os outros suportes, é de fato mais difícil e, ao invés de uma
ferramenta a sua disposição, a Internet torna-se um freio."

6. Análise dos Resultados

O valor do investimento inicial não foi divulgado por se tratar de informação sigilosa. A
entrevistada declarou que não existe nenhuma prioridade específica com a comercialização
dos serviços da empresa através da Internet.

Para o acompanhamento estatístico do número de acessos, a AHMI utiliza um aplicativo
implantado por Ippolis, a empresa responsável pela manutenção do site. Segundo a
entrevistada, devido à recente implantação do site, o volume de reservas ainda não se
apresenta significativo. Portanto, não há necessidade de um acompanhamento diário, sendo
r~~!i?ado_~()!l:lente_ no período de alta temporada (de julho a agosto), salientando que os
resultados obtidos no ano anterior foram significativos e serão muito importantes para a
projeção de vendas de 1998. Nesse ponto, a entrevistada esclarece que pretendem
implantar um estudo de mercado mais preciso sobre a AHMI e seus concorrentes.

Com relação ao perfil dos novos clientes oriundos da Internet, a Sra. Bladart afirma que as
pessoas que utilizam o site da AHMI para efetuar reservas são aquelas que já possuem o
hábito de "surfar". De acordo com a entrevistada, a empresa possui dois tipos de clientes: os
franceses e os habitantes de outros países. "A região francesa da Côte d'Azur é importante
para os clientes estrangeiros: holandeses, nórdicos, americanos, enquanto que a cidade de
Paris desperta um maior interesse dos clientes franceses de outras regiões."

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

No que se refere ao desenvolvimento de novos produtos e serviços para venda via Internet,
a entrevistada afirma que, primeiramente, pretendem conduzir o projeto business-to-
business direcionado para agências de viagem e operadoras de turismo. Outros projetos
dependerão da evolução do mercado de turismo em geral, salientando que o principal
enfoque continuará sendo o constante aprimoramento do site.

A entrevistada acredita que no mercado francês, as mudanças no comportamento futuro dos
clientes da AHMI não ocorrerão de imediato, mas em 3 ou 4 anos. Segundo a entrevistada,
muitos estão conectados mas não tem o hábito de fazer compras. Por isso, o hábito de
consumo de tudo o que se relaciona a viagem, turismo e hospedagem continua sendo a
utilização das agências de viagem. Entretanto, a Sra. Bladart prevê que cada vez mais os
clientes finais efetuarão as reservas eles próprios dispensado os serviços das agências de
viagem e operadoras de turismo. "A Internet permite ter a informação de forma
individualizada sem passar pelos intermediários. É neste sentido que penso que os hábitos
de consumo se modificarão." Por outro lado, ela acredita que para as empresas, que
necessitam de uma maior quantidade de informações na organização de viagens
complexas, os intermediários continuarão desempenhando um papel importante. Apesar das
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previsões, ela não vislumbra que a figura da agência de viagens desaparecerá "Ao contrário
pois são dois tipos de sistemas de venda que podem funcionar juntos. Nas agências de
viagens permanece o aconselhamento humano, que não pode ser encontrado na Internet."

De acordo com a entrevistada, poderão surgir novos canais de distribuição pois sempre
existem novas tecnologias e aplicações.

Para as empresas que desejam implantar um site na Internet, a Sra. Bladart aconselha que
após a ter comprado a parte material, "é importante o treinamento dos funcionários sobre a
Internet: a parte técnica, organização, sistemas de busca e qual a sua função."
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Entrevistado:
Cargo:
e-mail:
Endereço do site:
Data da entrevista:

TAM
Sr. Carlos Eduardo Bonatto
Diretor de Reservas
bonatto@tam.com.br
http://www.tam.com.br
12/03/99
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Reservas com utilização de trechos convite devem ser solicitadas via
telefone.

Nos campos abaixo, escolha a origem, o destino, o número de passageiros, a classe desejada e a data de ida. Caso

Navegação Navegação
+ Maiores informações

\AraCajU- SE + Maiores informações

~~DESTIND~~ + Dicas úteis+ Dicas úteis
IAracaju - SE

Classe: Passageiros:
\1 iJIEconômica ~.

r Ida e Volta

ICONSULTAR I

mailto:bonatto@tam.com.br
http://www.tam.com.br
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1. Retrospectiva Histórica da Implantação dos Canais de Distribuição

A TAM (Transportes Aéreos de Marília) atua no setor de serviços em transportes de
passageiros e cargas. Segundo o Sr. Bonatto, a TAM exerce o papel de varejista na
prestação de serviços diretamente ao consumidor final. A empresa tem como prioridade "a
rapidez e a produção de bons serviços aos clientes em todas as fases do processo: nos
vôos, no atendimento, na reserva e no check-in."

Desde o início de suas atividades em 1961, a TAM utiliza como canais de distribuição na
emissão dos bilhetes aéreos suas próprias lojas e escritórios localizados em todas as
cidades e aeroportos onde opera vôos regulares. Além disso, "as agências de turismo e as
empresas chamadas consolidadoras são grandes distribuidores do nosso produto." O
entrevistado acrescenta que é possível também comprar pelo telefone 0800.123100 através
do Setor de Reserva de Passagens sendo que os bilhetes podem ser retirados em alguma
loja TAM, no aeroporto ou entregues na casa do passageiro. Em 1996, a Internet começou a
ser utilizada pela TAM para a reserva de passagens.

2. Identificação dos fatores determinantes para a implantação do site na Internet

O entrevistado afirma que a crescente utilização da Internet por parte de seus clientes, tanto
em casa como no escritório, foi importante para a decisão de implantar o Web site da TAM.
"A Internet é um veículo que ano após ano tem se tornado mais comum ou mais de domínio
público. (...) Então, existe uma tendência natural que esse se torne também um canal de
distribuição." Entretanto, ele considera que o processo de adoção do comércio eletrônico
tem se mostrado lento.

Com relação às novas tecnologias, o entrevistado esclarece que a TAM sempre utiliza
"aquelas que têm influência direta' sobre andamento do negócio." Segundo ele, a empresa
tem sido pioneira na adoção de tecnologias que racionalizam processos e procedimentos,
trazem economia de escala, agilidade e qualidade no atendimento, citando como exemplo, a
tecnologia ticketless (sem bilhete) e o sistema de check-in que finaliza a operação em sete
segundos. "E a Internet entra como um canal de distribuição dentro dessa linha."

O entrevistado não se declarou a respeito da influência da economia mundial na
implantação da Internet na TAM.

3. Implantação da Internet como canal de distribuição

a) Estratégia

De acordo com o Sr. Bonatto, com a Internet a TAM tem múltiplos objetivos relacionados:
aos resultados financeiros, à presença no mercado, ao aumento de volume e à notoriedade.

Para o entrevistado, a Internet é identificada como um canal de vendas, não
necessariamente de venda direta mas de intermediação. Isto porque a TAM se utiliza das
agências de turismo que possuem uma estrutura mais ampla de distribuição. "Mesmo que a
venda seja feita pela Internet, muitas vezes a própria emissão do bilhete acaba sendo numa
agência."

O entrevistado não considera que a Internet reproduz o canal de distribuição tradicional de
seu setor de atividade. No caso da venda de passagens aéreas, as agências de viagem
desempenham um papel importante no atendimento aos clientes através do
aconselhamento pessoal "que a Internet não está prestando atualmente." Por outro lado, o
entrevistado pensa que a Internet é um bom canal para o viajante de negócios que já sabe o
que quer e busca rapidez no atendimento.
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b) Operacionalização

Para efetuar a reserva da passagem através da Internet, o cliente precisa informar a data
da viagem e os locais de partida e de destino. Em seguida, lhe é apresentado online, toda a
oferta dos horários de vôos e tarifas dentre os quais o cliente faz sua escolha e recebendo a
confirmação de sua reserva por e-mail.

o prazo de validade da reserva é de 48 horas durante o qual o cliente deve se dirigir a uma
loja TAM ou ao aeroporto para retirar o bilhete e efetuar o pagamenio através de cheque,
cartão de crédito ou dinheiro. O entrevistado tem consciência de que o ideal seria dar ao
cliente a liberdade de escolher o local de retirada, como já o fazem algumas companhias
aéreas internacionais. Entretanto, explica que aTAM está em um processo de aprendizado
contínuo para atuarem neste novo canal, passando por uma fase de transição para a
implementação dos sistemas desenvolvidos para automatizar, através da Internet, a
confirmação da reserva e o pagamento do bilhete que poderá ser feito online por cartão de
crédito.

O entrevistado aponta como atividades terceirizadas o desenvolvimento e a hospedagem do
site.

4. Internet como ferramenta de Marketing

Com relação à busca de sinergia entre as ações virtuais e as do canal tradicional, o
entrevistado afirma que o endereço TAM na Internet é mostrado em todo material
promocional, inclusive na fuselagem de alguns aviões da empresa.

_Por apresentar ainda uma pequena penetração e abrangência, o entrevistado considera a
Internet apenas um auxiliar nas ações de marketing dos canais já existentes, não
identificando diferenças significativas entre os dois enfoques.

Quadro 21. - Aplicação do Modelo Marketplace X Marketspace à TAM

.·•.•."Mijikêtspaqê·.··· ••i
r\I1êrCê:tãovirtual···

Informações sobre o vôo contidas no
rir) .•.(·,1 bilhete aéreo em papel

Digitalização das informações institucionais
e sobre os vôos TAM

Lojas próprias da T-A~v~e agências de
viagem

Interação do consumidor final com o Web
site desenvolvido por empresa contratada

Aviões da empresa, instalações nos
aeroportos, estrutura de check-in, Sistema
de reservas

Computadores, Telecomunicações e
Sistema de reservas, além da estrutura
operacional citada no mercado físico.

Adaptado de RAYPORT, J. F. e SVIOKLA, J.J. "Managing in the Marketspace". Harvard Business
Review, November - December 1994, p. 142 e 144

5. Gestão do Portfólio de Canais de Distribuição

Conforme declarado pelo Sr. Bonatto, a Diretoria de Sistemas foi a responsável pela decisão
de utilizar a Internet como canal de distribuição.
O entrevistado declarou que para a implantação da operação de reserva no site não foram
realizadas pesquisas de mercado. Com relação à concorrência, o entrevistado explica que
na época as companhias aéreas brasileiras possuíam apenas Web sites institucionais por
isso acompanharam a atuação das empresas americanas e européias que já ofereciam o
serviço de reserva.

Segundo o entrevistado não ocorreu nenhum tipo de conflito, seja interno ou externo, com a
implantação do site TAM. Isto porque a empresa procura trabalhar em conjunto com o seu
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principal canal de distribuição, as agências de viagem, considerando a Internet apenas como
complementar ao serviço prestado por elas.

6. Análise dos Resultados

o entrevistado declarou desconhecer o valor do investimento efetuado para a implantação
do Web site, bem como, o respectivo prazo de retorno.

Conforme declarado em entrevista pelo Sr. Bonatto, não existe uma prioridade definida com
relação às ações via Internet.

Com relação à mensuração dos resultados, o entrevistado afirma que ainda são pouco
expressivos para poderem ser comparados com as vendas através das agências de viagem
e lojas TAM. Ele salienta que existe também a dificuldade na mensuração dos resultados
gerados pela-parte institucional do site. Contudo, o entrevistado afirma que tem monitorado
o volume de reservas feitas via Internet tendo identificado uma tendência de crescimento.

No que se refere aos clientes que se utilizam do site TAM, o entrevistado caracteriza-os
como "pessoas que já tem um certo perfil de autonomia no sentido de resolver seus próprios
problemas."

7. Perspectivas futuras do mercado virtual

o entrevistado afirma que o desenvolvimento de novos produtos e serviços para venda via
Internet acompanhará a estratégia da empresa de inovação contínua. Segundo ele, já
existem várias idéias interessantes mas que demandam um certo tempo para serem
implementadas. Como exemplo ele cita o sistema ticket/ess, pelo qual o passageiro
efetuaria via Internet a reserva, o pagamento e receberia apenas um número de
identificação que seria utilizado no momento do embarque, sem a necessidade do bilhete
em papel.

o entrevistado acredita que sempre surgirão novas oportunidades para a comercialização
de produtos e serviços via Internet pois é um ambiente muito dinâmico. "E, nesse sentido,
acho que a TAMtem que estar atenta para observar todas as oportunidades."

Quanto ao comportamento futuro dos consumidores, o entrevistado declarou. que é difícil
prever se o perfil de autonomia e independência dos atuais usuários do site TAM poderá ser
generalizado.

No que se refere a desintermediação, o entrevistado afirma que ainda é "prematuro e
imaturo" dizer que as agências de viagem desaparecerão pois mesmo no países mais
avançados na prestação de serviços de turismo via Internet nada mudou. "O que tem de
concreto é que hoje os canais de distribuição são esses os que funcionam. (...). Então,
existe obviamente uma necessidade de ambos: um para transportar o outro para distribuir."
Neste sentido, o Sr. Bonatto questiona: "Você acha que a universidade corre o risco de
desaparecer quando a Internet prover tanta informação, tanto curso, adaptado às suas
necessidades, ao seu tempo, com o tipo de informação que você precisa?"

O entrevistado acredita que sempre estarão surgindo novos canais. E!e cita como exemplo
os computer reservation sistems (CRS) - SABRE, Amadeus e Ga/i/eu - que viabilizam a
distribuição pelos membros do canal de turismo e que já estão disponíveis via Internet para
consulta aos consumidores finais nos sites: Easy Sai/or, Amadeus.net e Wor/d Span.

Para o entrevistado, a economia mundial tem grande influência nas decisões futuras da
TAM, tanto em termos de crises cambiais quanto da globalização da concorrência que leva à
implantação de vôos internacionais (Miami) e a acordos operacionais, chamados de code
share, com companhias aéreas de outros países. Por outro lado, o entrevistado salienta que
a TAM pretende atuar nos dois segmentos de mercado: nacional e internacional.
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Para as empresas que desejam implantar-se na Internet, o entrevistado aconselha: "Eu creio
que um site na Internet precisa principalmente, cumprir tudo aquilo que você oferece. E que
seja simples de ser acessado."
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PARTE VI - ANÁLISE DA PESQUISA FRENTE AOS OBJETIVOS -
PROPOSTOS

De forma a facilitar uma consideração mais detalhada acerca dos dados
fornecidos pelos entrevistados e enquanto instrumento de percepção da
posição das empresas frente aos diversos objetivos propostos para esta
pesquisa, é apresentada a seguir uma análise de algumas características
dessas empresas como um grupo. A fim de mostrar algum fator relevante,
a análise será feita conforme a origem e setor de atuação as empresas
estudadas. Cabe salientar que não se pretende conferir a essa análise
qualquer intenção quantitativa - o que não seria acertado frente ao
reduzido tamanho da amostra utilizada neste estudo.

Uma comparação entre o mercado francês e brasileiro será apresentada
quando houver aspectos relevantes que mereçam ser destacados.
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6.1) OBJETIVO UM: IDENTIFICAR OS FATORES DETERMINANTES PARA A
ATUAÇÃO NA INTERNET

Dentre as informações fornecidas durante os depoimentos apresentados,
algumas se mostram particularmente elucidativas no que se refere aos
fatores que impulsionaram as empresas a atuarem no mercado virtual.

o grau de digitalização do produto comercializado mostrou ser um dado
importante pois, dentre as empresas estudadas, a maioria atua com
informações que mesmo antes da Internet já eram em formato de bits, do
computador dos redatores até as rotativas, quando então, eram
transformadas em átomos pelo suporte papel (Le Monde, AFP, Investir,
UOL, Agência Folha e Dinheiro Vivo). Com a Internet o processo passou
a ser totalmente digital, pois a informação passa da redação diretamente
para os computadores dos consumidores finais. No caso das prestadoras
de serviço AHMI e da TAM, a possibilidade de digitalização do processo
de contratação dos serviços que serão consumidos pelos clientes a
posteriori, também constitui um fator importante. Somente a FNAC e a
Livraria Cultura necessitam de uma logística para a entrega dos átomos
agregados em seus produtos - livros e CDs - comprados via Internet,
embora no futuro, sejam passíveis de digitalização com o
desenvolvimento de novas tecnologias. Cabe salientar ainda que,
conforme apresentado na revisão bibliográfica, os setores de Informação,
Livros e Turismo estão dentre os que possuem atuação mais expressiva na
Internet.

De acordo com as informações coletadas junto às empresas em questão, a
posição que ocupam no canal de distribuição parece não ter sido
determinante para a atuação na Internet. Isto porque, dentre as empresas
estudadas encontram-se representantes dos fabricantes e varejistas,
embora este último seja predominante (Le Monde, FNAC, Livraria
Cultura, Agência Folha e Dinheiro Vivo). Através da Internet as empresas
estudadas atendem tanto consumidores finais (Le Monde, UOL, FNAC,
Livraria Cultura, AHMI) quanto empresas (AFP e Agência Folha), ou
ambos os mercados (Investir, Dinheiro Vivo, TAM). Um aspecto
interessante é o fato de a Internet ampliar o mercado pois possibilita o
acesso dos consumidores finais a serviços antes exclusivos às empresas
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(Investir, Dinheiro Vivo e AHMI) ou aos grandes jornais (Agência Folha
e AFP).

o quadro apresentado a seguir mostra a posição ocupada pelas empresas
na estrutura de canal de marketing e seus respectivos tipos de
consumidores.

Quadro 22 - Distribuição das empresas segundo a posição ocupada no
canal de marketing

Imprensa!
Informação

Agência de
Notícias

Elaborado pela autora

o quadro 23 apresenta as funções desempenhadas no canal de marketing
adaptadas à atuação das empresas estudadas no mercado virtual. Com sua
análise pode-se destacar os seguintes pontos:

• No fluxo de produtos as empresas Le Monde, UOL, Investir e
Dinheiro Vivo não dependem mais de uma estrutura de distribuição
baseada em bancas de jornal ou via correio. Por outro lado, a FNAC e
a Livraria Cultura tiveram que agregar o correio ou empresas
especializadas para a entrega das mercadorias vendidas. O fato de a
TAM solicitar que o passageiro retire o bilhete em suas lojas impõe
restrições geográficas para sua atuação.

• A maioria das empresas permite que a negociação seja feita
completamente via Web, com exceção da AFP e a Agência Folha que
exigem a assinatura de um contrato. Isto pode ser explicado pelo fato
das agências de notícias atenderem a empresas jornalísticas que
utilizarão o conteúdo distribuído em seus negócios. A finalização da
negociação através de contrato formal, faz com que, a AFP e a Agência
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Folha dependam de uma área comercial, o que impede o acesso
imediato ao serviço e limita geograficamente sua atuação. Os
cybermediários financeiros (bancos e administradoras de cartões de
crédito) que participam do fluxo de negociação já atuavam no mercado
físico. Apenas as empresas francesas se utilizam de formas de
pagamento exclusivas da Internet (Kleline e Wannadoo).

• A propriedade da informação do Le Monde, UOL, Investir e Dinheiro
Vivo passa diretamente para o consumidor final, eliminando a
impressão em papel, a distribuição através de bancas de jornal, correio
ou serviço de assinaturas, com exceção das agências de notícia (AFP e
Folha) em que continua existindo a transferência para o jornal. No
caso das livrarias a posse dos produtos segue o canal tradicional,
intermediando a distribuição entre as editoras e o consumidor final.
Entretanto a base de dados de livros- ofertados é maior do que o
estoque existente nas livrarias.

• O fluxo de informações das empresas estudadas adapta-se
perfeitamente ao ambiente virtual, com exceção das agências de
notícias que mantiveram o contrato em papel. Com a Internet este
fluxo foi ampliado com a disponibilização de muitas informações e
serviços gratuitos, além da possibilidade da comunicação interativa
entre as empresas e seus clientes através dos fóruns de discussão,
envio de e-mail e criação do conteúdo.

• A divulgação do site das empresas foi em sua maioria integrada ao
fluxo de promoção dos outros canais de marketing, com exceção das
agências de notícias e dalnvestir.

• UOL é, um bom exemplo de um cybermediário que exerce várias
funções que não existiam antes do aparecimento da Internet:
"empacotador de notícias", criação de entretenimento, shopping center
virtual com o agrupamento de lojas em seu site e veículo de
propaganda com a venda de espaço publicitário para colocação de
banners. O Le Monde, Investir e Dinheiro Vivo são cybermediários
editores pois geram tráfego com a disponibilização de assuntos
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interessantes, A FNAC, Livraria Cultura, AHMI e TAM são varejistas
e prestadores de serviços que também vendem pela Internet.

• Os fluxos de marketing podem se adaptados perfeitamente às
prestadoras de serviços AHMI e TAM que atuam no ambiente virtual.

Com relação à existência de outros canais de distribuição, este parece ser
um fator que facilitou a decisão em atuar no mercado virtual. Com
exceção da AFP e Agência Folha, todas as empresas estudadas já
trabalhavam com diversas formas na comercialização de seus produtos e
serviços, seja através de pontos-de-venda (lojas e agências de viagem) ou
de markerting direto (catálogos, Minitel, telefone). Mesmo no caso do
UOL, a atuação de seus grupos controladores também se caracteriza pela
utilização de vários canais para a venda de seus jornais e revistas: bancas,
livrarias, assinatura, mala-direta e telemarketing.

Para as empresas francesas, o fator tecnológico não parece ter sido
determinante para a criação de seu Website, talvez pelo fato de já
comercializarem seus produtos e serviços através de um meio eletrônico:
o Minitel. A relação com as novas tecnologias mostrou-se às vezes
contraditória pois apesar da propensão à inovação, identificam uma
resistência para sua implantação internamente (FNAC e Investir).
Contrariamente, todas as empresas brasileiras afirmaram que a tecnologia
foi um fator muito importante para a adoção da Internet, levadas pelo
pioneirismo (Agência Folha, Dinheiro Vivo e TAM) e por seu caráter
estratégico (UOL e Livraria Cultura).

A ampliação da área de atuação e do mercado constituiu um fator
importante para a implantação da Internet, tendo sido citada por todas as
empresas estudadas. Outros fatores apontados como relevantes foram os
financeiros para o barateamento dos custos (AFP, Agência Folha,
Dinheiro Vivo e FNAC) e os estratégicos relativos à diferenciação (Le
Monde e Investir).

Em suma, os fatores tecnológicos, estratégicos e financeiros parecem ter
sido importantes para a decisão das empresas na utilização da Internet
para distribuir produtos e serviços. Os conceitos de fluxos de marketing
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se aplicam ao ambiente da Internet mas devem sofrer adaptações pois na
maioria dos casos não há a transferência física da mercadoria ou se existe
é desempenhada por outra organização. No que se refere às funções dos
participantes do canal, no ambiente da Internet, elas se confundem pois os
fabricantes de informações e os prestadores de serviço também
distribuem, os atacadistas atendem empresas e consumidores finais e os
varejistas utilizam outras empresas para a entrega da mercadoria vendida.
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Quadro 23 - Fluxos de Marketing a

dos
em

para acesso ao conteúdo
cobrada de acordo com o tempo de
utilização. Pagamento feito através de cartão
de .crédito, conta telefônica e débito em
conta corrente.

Produtos coso Nova atividade
preparação dos pedidos desempenhada pela
FNAC. Entrega feita pelo correio .

Via telefone ou pessoalmente, a de
vendas é responsável pela negociação do
contrato da assinatura do serviço.
Pagamento via
depósito bancário
individual da notícia

Acesso gratuito ao site para assinantes da
versão em papel. Para os não assinantes,
compra do jornal individual na íntegra ou em
partes através da Internet. Pagamento por

ou sistema Kleline.
Informações econômico-financeiras Assinatura anual do serviço é feita por e-
digitalizadas enviadas em tempo real através mail. Pagamento feito através de cartão de
da Internet em dois boletins: manhã e tarde. crédito ou cobrança bancária.

Por se tratar de um serviço, não há a entrega
de nenhum produto, apenas um e-mail de
confirmação da reserva que o cliente
imprime e utiliza como voucher.

Por se tratar de um serviço, não há a entrega
de nenhum produto, apenas a entrega do
bilhete aéreo que deve ser retirado pelo
cliente nas lojas TAM ou no aeroporto ..

As notícias e imagens são enviadas por meio
eletrônico aos clientes (jornais e empresas)
com atualizações constantes durante todo o
d~ .

As notícias, fotos e colunas são enviados por
meio eletrônico aos jornais contratantes após
encerramento da edição diária dos 3 jornais
do Folha.

. financeiras sobre a Bolsa de
Paris 'enviadas em tempo real através da
Internet.

Compra onlinedos livros eCOs.
Pagamento feito através de cheque

(enviado pelo correio), cartão de crédito e
cartão FNAC.

Produtos físicos. Compra online dos livros.
Nova atividade de preparação dos pedidos Pagamento feito através de cartão de crédito
desempenhada pela livraria. Entrega feita e, eventualmente, cobrança bancária.
pelo correio ou empresa de courter..

Cliente AHMI efetua a reserva do hotel
escolhido através da Internet.
Pagamento por cartão de crédito ou sistema
Kleline que permite pagar 30% do valor no
ato da reserva e os 70% restantes, 3 dias
antes da chegada ao hotel.

Cliente TAMefetua a reserva do vôo através
da Internet. Pagamento através de cheque,
cartão de crédito ou dinheiro no momento da
retirada do bilhete.

Elaborado pela autora com base em ROSENBLOOM, Bert. Marketing Channel - A Management Vie
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través da Internet nas empresas estudadas

Envio do pedido para a compra unitária do
jornal é feito pela Internet, online e em tempo
real. Disponibilização de informações
gratuitas ao leitor. Interatividade através dos
fóruns de discussão.

A posse do conteúdo do jornal passa da
empresa diretamente para o consumidor final

A posse do conteúdo dos jornais e revistas
passa dos Grupos Folha e Abril para o UOL
que distribui diretamente ao consumidor
ifinal.

Cadastramento e envio do pedido da
assinatura é feito via Internet.
Disponibilização de informações e serviços
gratuitos ao leitor. Interatividade através dos
chats, opinião dos leitores sobre temas

dos produtos dos Grupos Folha e Abril
a divulgação do UOL. Propaganda em

, cinema, jornais e revistas.

A posse da notícias é transferida para os O 1 contato dos clientes potenciais é feito Empresa não faz propaganda do site.
jornais e depois para os leitores finais, ou por e-mail. Necessidade de contrato
diretamente para clientes do setor tradicional em papel
empresarial e pessoas físicas.

A posse da notícias, fotos e colunas é Necessidade de contrato tradicional em Empresa não faz propaganda do site.
transferida para os jornais e depois para os papel que é enviado pelo correio.
leitores finais.

A posse das informações financeiras passa
da empresa diretamente para o consumidor
final constituídos de empresas e investidores
pessoa física.

Efetivação da assinatura ou o envio do
pedido para a compra unitária do jornal é
feita através da Internet em tempo real.
Disponibilização de informações e <::C 1"\lIr'n<:: ,

ratuitos ao leitor.

Empresa não faz propaganda do site.

As informações passam da agência Dinheiro
Vivo diretamente para os clientes pessoa
física ou empresas, ou para os bancos que

s as dis aos seus clientes .

Efetivação da assinatura e envio do pedid
através da Internet em tempo real. .
Disponibilização gratuita somente

contidas na anterior.

Propaganda do site feita de forma conjunta
em todos os meios de distribuição de
informações.

Divulgação do endereço do site em todo o
materila promocional e também nas lojas
FNAC.

Dos fabricantes (de livros e CDs) para a
;FNAC e posteriormente para o consumidor
final.

enviado online pela Inte
juntamente com dados
Disponibilização de sugestões para
resenhas de livros, comentários dos I
e sistema de busca.. Interatividade atra
dos fóruns de discussão.

Das editoras para a Livraria ra
posteriormente para o consumidor final.

, Propaganda do site feita de forma integrada
com a divulgação da loja tradicional.

e Pedido enviado online pela
juntamente com dados
Disponibilização de sugestões para
resenhas de livros, comentários dos leito
e sistema de busca. Interatividade

I dos fóruns de discussão.
'A-=---A-:-:-:-HM:-::-I-n-=ã'--o-to-m-a-p-o-s-s-e-d-:-a-s-re-s-e-rv-a-s--'d-os-+=D=.cis=-p.:.:o:.:.n:::.ib'-':iI=-iz-=a.::.ç-:=ã::..:o==de==-to=.cd'--a·-s-a-s-.,-in-:-fo-r-m-a-ç-õC"""e-s+=D-:-iv-u-:-lg-a-ç--:ã'--o--'do-e-n-d-e-re-ç-o-d-o-s-:-it-e-e-dC"""o-e---m-a--:i-l1

hotéis, apenas efetua a intermediação entre referentes aos hotéis qUH são pesquisados em todo o material promocional e no guia
os hotéis e os seus clientes. O cliente AHMI de acordo com a localização. Formulário de com a relação dos hotéis.
lconsurnirá o serviço pago no momento em reserva com dados do cliente é enviado pela
que estiver no hotel. Internet. Central de reservas verifica

disponibilidade dos quartos e confirma por e-
mail.

Da TAM diretamente para os seus clientes.
O serviço será consumido no momento em
que o cliente estiver no avião da TAM.

Cliente informa data da viagem, locais
partida e de destino. Disponibilização
informações sobre os vôos e tarifas.
Confirmação da reserva por e-mail.

de Divulgação do endereço do site em todo o
de material promocional inclusive na fuselagem

de alguns aviões da TAM.

W. The ress, EUA, 1999, edição, p. 16-18.
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6.2) OBJETIVO DOIS: AVALIAR O NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EMPRESA COM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOS
CONSUMIDORES

Apesar de não terem realizado pesquisa formal junto aos próprios clientes
as empresas estudadas têm consciência da crescente busca pela
conveniência e da grande utilização da Internet. Cabe salientar, contudo,
que os entrevistados não se mostraram muito enfáticos na utilização da
Internet por causa da necessidade de seus clientes. Neste aspecto, as
empresas brasileiras explicitaram um pouco mais claramente quais foram
as necessidades que pesaram na decisão de implantar o Website:

• criação da empresa em função do consumidor Internet e das comunidades
online (UOL),

• crescente utilização da Internet por parte de seus clientes (Dinheiro Vivo e
TAM)e

• busca crescente pela conveniência e praticidade nas atividades cotidianas
nas metrópoles e escassez de livrarias nas pequenas cidades. (Livraria
Cultura).

As duas agências de notícias estudadas (AFP e Agência Folha) afirmaram
que consideram a Internet apenas como mais uma ferramenta para a
transmissão de informações, embora tenham ressaltado que está se
tornando um hábito a utilização da Internet por parte dos jornais, seus

------------------
clientes.

Entretanto, uma vez implantado o Website, tanto para as empresas
francesas como para as brasileiras, existe um acompanhamento do perfil
dos novos clientes oriundos da Internet relativos à:

• aspectos demográficos, como faixa etária e nível educacional (UOL e
Investir); ,

• identificação de comportamentos específicos como autonomia para
resolver seus próprios problemas (AHMI e TAM);

• alto nível de exigência e impaciência no atendimento (Livraria Cultura);
• busca pela simplicidade (FNAC) e
• intensificação do conceito de comunidade (Dinheiro Viv~).
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A previsão das empresas com relação ao perfil dos futuros consumidores
indica que existe uma forte tendência de mudanças que poderão
incrementar a utilização da Internet, firmando-se como canal de
marketing:

• desejo por interatividade e personalização (Le Monde, Dinheiro Vivo);
• crescimento de busca de informações via Internet (AFP);
• clientes melhor equipados e familiarizados com o computador (Investir e

UOL);
• aumento do consumo online (UOL) mas não generalizado (FNAC);
• crescente busca pela autonomia (TAM) mas de forma lenta (AHMI)
• necessidade de conveniência e identificação das lojas como local de

entretenimento (Livraria Cultura).

Apenas a Agência Folha não acredita que ocorrerão mudanças em seu
mercado consumidor de pequenos e médios jornais, pois este já sofreu
uma grande revolução com a democratização dos equipamentos de
informática.

Portanto, pode-se despreender das entrevistas que as empresas estudadas,
embora não tenha sido de forma determinante, as necessidades de seus
consumidores, foram consideradas no momento da implantação da
Internet. O próximo passo para as empresas, tanto francesas como
brasileiras, deve ser 'pensar as ações no mercado virtual com foco na
criação de valor para o cliente para estabelecer relacionamentos de longo
prazo, levando-se em conta as previsões das futuras mudanças
comportamentais.
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6.3) OBJETIVO TRÊS: VERIFICAR OS OBJETIVOS DE MARKETING COM A

IMPLANTAÇÃO DO WEBSITE.

É importante notar que nem sempre há uma identificação explícita entre
as atividades de marketing e as ações comerciais no mercado virtual. Para
boa parte das empresas os motivos para a implantação da Internet
relacionam-se à sua perspectiva de crescimento como canal de
distribuição (FNAC, Investir, Le Monde, AHMI, TAM) e ao
aproveitamento de seus benefícios técnicos (Agência Folha, Dinheiro
Vivo), enquanto que poucas foram levadas, explicitamente, pelo conceito
mercadológico de atender às necessidades dos consumidores (UOL e
Livraria Cultura). Na figura abaixo, estes dois posicionamentos e suas
respectivas empresas são apresentados em motivos internos e externos.

Figura 6 - Distribuição das empresas segundo a motivação e os
objetivos traçados para a implantação da comercialização na Internet

Motivos Internos

Ag. Folha
Le Monde FNAC

TAM

AHMI

Dinheiro Vivo
Investir

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

L--....;.;.;.....;;......:...:..:....::......:.....;;..c..l -- - - - - - - --
AFP

UOL

Liv. Cultura

Motivos Externos

Elaborado pela autora
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De acordo com as afirmações, a grande dificuldade encontrada na
definição de metas está relacionada à divergência no dados disponíveis
sobre o potencial de mercado na Internet. Todas as empresas acreditam
que existe uma grande perspectiva de crescimento mas não há como
quantificá-lo. Desta forma, os objetivos traçados para a atuação no
mercado virtual não são apresentados de forma numérica ou em
percentuais, mas sim, subjetivamente. Alguns objetivos identificados
estão relacionados às funções operacionais da empresa, como por
exemplo, a necessidade de inovação tecnológica e uso de uma nova
ferramenta (AFP, Agência Folha, AHMI e TAM). Outros apresentam um
caráter mais estratégico: participação de mercado e notoriedade da marca
(Le Monde, FNAC, Investir), sobrevivência (UOL), liderança (FNAC) e
aprendizado (Livraria Cultura).

Sendo assim, para empresas como a Livraria Cultura com apenas um
ponto-de-venda situado na cidade de São Paulo, a utilização de outras
formas de venda para seus produtos constituiu uma opção estratégica de
crescimento, a fim de enfrentar as concorrentes Saraiva e a Siciliano que
preferiram implantar uma vasta rede de lojas.

Portanto, através das empresas estudadas pode-se concluir que os
aspectos operacionais para a solução de problemas internos exercem mais
influência do que as mudanças ocorridas no mercado quando da decisão
em atuar na Internet.
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6.4) OBJETIVO QUATRO: INVESTIGAR A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DA
EMPRESA NA INTERNET COM AS AÇÕES DO O COMPOSTO MERCADOLÓGICO

Parece ser unânime dentre as empresas estudadas, a busca por estabelecer
uma sinergia entre as ações realizadas na Internet com as desenvolvidas
no canal de distribuição tradicional. Exemplos interessantes na integração
das atividades são os eventos promovidos nas lojas FNAC e que também
são transmitidos no site. Para a Livraria Cultura a busca pela sinergia se
dá com o foco no cliente que tem os mesmos benefícios e qualidade no
atendimento, independente do meio utilizado para efetuar a compra (loja,
telefone ou Internet). Mesmo a Agência Folha, que declarou não haver
uma preocupação em estabelecer nenhum tipo de sinergia, afirmou
estarem implantando uma integração entre as duas ferramentas - satélite e
Internet - para a transmissão de fotografias.

Contudo, percebe-se que todos estes esforços ainda representam
estratégias pouco agressivas no sentido de integrar o potencial da Internet
com o composto mercadológico (produto, preço, propaganda e ponto-de-
venda) das tradicionais formas de comercialização.

Os produtos vendidos pelo site são, em sua grande maioria, os mesmos,
que os clientes encontram no canal de distribuição tradicional das
empresas estudadas, exceção feita à FNAC, cujo sortimento é maior em
sua rede de lojas (além dos livros e CDs, vende equipamentos de
informática, som e foto). No setor de informação, a linha editorial é
mantida mas inúmeros serviços são incluidos com o objetivo de agregar
valor (pesquisa à base de dados, fóruns de discussão, compra de livros).
Para reduzir o risco da compra sem examinar o produto, as empresas
como FNAC e Livraria Cultura aumentam a quantidade de informação
através de resenhas de livros e opinião dos leitores.

Na maioria das empresas, o ~ cobrado pelos produtos é o mesmo,
independente se comprados no canal tradicional ou na Internet. Isto é
contrário à teoria apresentada que afirma que quanto mais o cliente
participa do processo e quanto maior o tempo de espera do produto, mais
vantagens deve obter através de um menor preço. Somente no caso do Le
Monde e da AHMI o cliente tem o benefício de um preço menor,
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respectivamente, no jornal e nas diárias dos hotéis, se a compra é feita
através da Internet. Por outro lado, em todas as empresas estudadas é
comum a composição entre o pago e o gratuito, confirmando a
preocupação em oferecer aos clientes, através do site, um serviço com
valor agregado. Em alguns casos, a prestação de serviços e informações
adicionais são usadas como forma de reduzir a percepção de risco na
compra de produtos tangíveis - livros e CDs - que não podem ser
manuseados pelos clientes quando adquiridos pela Internet· (FNAC e
Livraria Cultura).

A divulgação do site é feita de maneira integrada com os outros canais de
distribuição (catálogos, lojas, Minitel, newsletter) e com os veículos de
propaganda tradicionais (jornais, revistas, TV), entretanto não é
enfatizado o seu caráter comercial. Neste ponto, cabe ressaltar o exemplo
da TAM que até pintou o endereço do site na fuselagem de alguns de seus
aviões, como sempre faz para divulgar acontecimentos importantes, mas
que até o momento não desenvolveu nenhuma campanha específica para
informar seus clientes da possibilidade de reservar os vôos via Internet. A
estratégia de estabelecer links com os sites de interesse de seus clientes
para atrai-los para o próprio site não é utilizada pela empresas estudadas.

Com relação aos pontos-de-venda pré-existentes, não existe na maioria
das empresas uma estratégia específica para integrá-los à. atividade
comercial da Internet, que poderiam ser usados, por exemplo, como opção
ao cliente para o recebimento das mercadorias compradas pelo site
(FNAC, AHMI e TAM). Esta integração entre os vários pontos-de-venda -
físico e virtual - já ocorre de maneira espontânea na Livraria Cultura,
pois alguns clientes utilizam a Internet como fonte de pesquisa mas
efetivam a compra na loja. O Dinheiro Vivo e a Investir fazem um
trabalho específico com a base de dados de seus assinantes do formato
papel, incentivando a migração para a Internet. A TAM e a AHMI
utilizam-na de forma complementar ao trabalho realizado por seus
escritórios próprios e agências de viagem. Especificamente ao setor de
informações, não existe por parte das empresas francesas Le Monde e
Investir, um trabalho desenvolvido junto às bancas de jornal, ao contrário
do UOL que utiliza este tradicional ponto-de-venda para a
comercialização de seu CD-Rom de acesso à Internet.
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Em suma, pode-se concluir que as empresas estudadas continuam
utilizando as mesmas estratégias de preço, produto e promoção do canal
de marketing tradicional, além de não integrar a Internet às estratégias do
ponto-de-venda convencional.
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6.5) OBJETIVO CINCO: ESTABELECER A RELAÇÃO ENTRE O
MARKETPLACE E O MARKETSPACE

Utilizando-se o modelo de Rayport & Sviokla (1994), percebe-se que
existe uma grande semelhança no marketplace (mercado físico) nos 3
aspectos - conteúdo, contexto e infra-estrutura - entre as empresas
atuantes em um mesmo setor. Assim, as organizações da área de
informação utilizam, em sua forma tradicional, o papel como suporte
sendo as rotativas sua principal infra-estrutura e as bancas de jornal e
assinaturas, as formas de distribuição .(Le Monde, VOL, Investir,
Dinheiro Vivo). A FNAC e Livraria Cultura vendem seus produtos -
livros e CDs - no contexto de suas lojas cujas instalações são a infra-
estrutura ou através de catálogos ou telefone. As prestadoras de serviço
no setor de turismo, seja hotelaria (AHMI) ou transportes aéreos (TAM) se
utilizam. do mesmo tipo de infra-estrutura formada pelas agências de
turismo, operadoras de viagem e escritórios próprios.

Entretanto, quando estas mesmas empresas são analisadas sob a ótica do
conceito virtual do marketspace, pode-se constatar que passa a não existir
grandes diferenças entre os 3 aspectos do modelo. Independentemente do
setor de atividade, todos os conteúdos passam a ser informações
digitalizadas, visualizadas no contexto de um site que pode ter uma
apresentação simples ou complexos recursos visuais, mas que sempre
necessitarão de equipamentos de informática e de telecomunicações como
infra-estrutura. Um aspecto importante que merece ser ressaltado é o fato
das empresas estudadas não serem proprietárias de parte da infra-
estrutura necessária para o acesso à Internet: os computadores que
acessam o site são dos clientes e estão instalados em seus domicílios e as
redes de comunicações pertencem a empresas especializadas do setor.

Com uma análise mais detalhada da estrutura dos canais de distribuição
das empresas estudadas percebe-se que estes estão relacionados com o
nível de digitalização dos produtos vendidos:

• Existência de pontos-de-venda (FNAC e Livraria Cultura) - estas
empresas possuem pontos-de-venda convencionais no marketplace e
no marketspace, atualmente, necessitam de logística de entrega pois
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seus produtos ainda estão na forma material. Entretanto, com o avanço
da tecnologia, livros e CDs são mercadorias passíveis de digitalização
pois na verdade, o que o cliente compra são as informações que estão
contidas nestes dois suportes. Em um futuro próximo, os textos e os
sons passarão da editora e da gravadora, diretamente, para o
equipamento do consumidor final.

• Utilização de suporte em papel - jornal e revista (Le Monde, Investir,
Dinheiro Vivo) - apesar das informações serem distribuídas em um
suporte em papel, elas permanecem na forma digitalizada do
computador da redação até as rotativas ou a gráfica onde então são
Impressas.

• Prestação de serVIços (AHMI e TAM) - utilização de agências de
viagem e escritórios próprios para a venda dos serviços, mas a
contratação da reserva é digitalizada e o seu consumo se dará a
posteriori no hotel ou avião. Apesar de usarem voucher e bilhete aéreo
que comprovam a compra do direito de usufruir o serviço, os avanços
tecnológicos tendem à digitalização com a implantação de processos
"ticketless" no qual uma senha substitui os papéis utilizados
atualmente.

• Totalmente digitalizado (UOL, AFP e Agência Folha) - todo o
processo no marketplace já é digitalizado desde os jornalistas até o
computador do cliente, não sendo passadas para o formato papel para
chegarem aos seus consumidores. O UOL, apesar de ser um
cybermediário criado para a Internet, comercializa informações
tradicionalmente distribuídas por suporte em papel (jornal e revistas).

No quadro a seguir as empresas estudadas são agrupadas de acordo com o
respectivo setor de atuação e apresentadas dentro do modelo de Rayport e
Sviokla (1994).

Pode-se despreender que a utilização deste modelo é interessante para que
se observe os novos conceitos do mercado virtual e como devem ser
adaptados à estrutura tradicional de canal de marketing.
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6.6) OBJETIVO SEIS: PESQUISAR SOBRE A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA À
MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS

De forma geral, as empresas estudadas não conheciam o valor exato do
investimento inicial (FNAC, Investir, Livraria Cultura e Dinheiro Vivo)
ou não o revelaram por ser considerada informação estratégica (UOL).
Por outro lado os valores apresentados evidenciam uma grande
disparidade, variando de US$ 10 mil (Dinheiro Vivo) a US$ 600 mil no
caso da FNAC, tendo sido a única empresa a estipular o prazo 3 anos para
o retorno deste investimento.

A principal razão para a falta de dados referentes aos investimentos e
prazo de retorno tem origem no fato de que, os sites de comercialização,
em sua maioria, terem sido desenvolvidos, internamente, por funcionários
da própria empresa sem que para isso precisassem adquirir novos
equipamentos ou implementar inovações tecnológicas. Além disso,
quando os investimentos ocorrem são considerados como parte integrante
dos investimentos estratégicos para a empresa como um todo, e não
apenas motivados pela abertura do site na Internet (UOL e Livraria
Cultura).

Entretanto, percebe-se que as empresas com uma clara definição de
objetivos tendem a dar maior importância para a mensuração dos
resultados. Para confirmar este fato, podemos exemplificar com o UOL
que tem por objetivo a sobrevivência dos grupos proprietários e
desenvolve inúmeros acompanhamentos quantitativos para suas metas
mensais, mas que não foram reveladas.

Outro aspecto importante é a relação do tipo de mensuração com o
objetivo traçado. A Livraria Cultura desenvolve internamente vários
acompanhamentos para subsidiar-se de informações a respeito do
comportamento de compra de seus clientes e do resultado da Internet em
relação às suas lojas convencionais pois seu principal objetivo é o

1---------i:tlliCndizado. Por outro lado, a AFP e a Agência Folha definiram
objetivos operacionais por utilizarem a Internet apenas como mais uma
ferramenta, não desenvolvem nenhum tipo de mensuração dos resultados.

Apesar das dificuldades citadas por todas as empresas estudadas na
quantificação do potencial dos negócios na rede mundial, o
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acompanhamento mais utilizado para a mensuração dos resultados é do
tipo quantitativo, como por exemplo, a avaliação do volume de vendas
(Investir, Le Monde, FNAC, UOL, Livraria Cultura), do percentual de
utilização (Agência Folha, Dinheiro Vivo) e da audiência (Le Monde,
AHMI, Livraria Cultura). A realização de pesquisas qualitativas são
raridade entre as empresas em questão, tendo sido citadas apenas pelo
UOL e pela Livraria Cultura, que avaliam a aceitação do site por parte
dos usuários além de acompanharem as inovações nos sites dos
concorrentes. Os acompanhamentos específicos ao ambiente da Internet
como a análise do caminho percorrido pelo cliente dentro do site,
possibilitada pela ferramenta denominada web tracking, são
desenvolvidos somente pelas empresas UOL e Investir.

Em suma, conclui-se que a amplitude do mercado que caracteriza a
Internet apresenta-se para as empresas ao mesmo tempo como
oportunidade de negócios e barreira devido à dificuldade de dimensionar
o respectivo mercado e os investimentos necessários. Entretanto, isto não
diminui a importância que deve ser dada à avaliação dos resultados
obtidos com as estruturas de canais virtuais. Para avaliar as novas formas
de negócios são necessárias novas formas de mensuração desenvolvidas
especificamente para a Internet, que não tem sido largamente usadas pelas
empresas estudadas.
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6.7) OBJETIVO SETE: VERIFICAR A RELEVÂNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DE
DIVERSOS CANAIS DE MARKETING

Mesmo que todas as empresas estudadas tenham implantado a Internet
com pretensões comerciais, existe uma grande variedade na forma como
elas identificam este novo canal de marketing:

• Complementar aos canais pré-existentes (Investir, AHMl);
• De prestação de serviços (Le Monde, Investir);
• De vendas (FNAC, AFP) diretas (Livraria Cultura) Intermediária (TAM);
• Loja virtual (FNAC e AHMl);
• Nova mídia (Le Monde), de interação (UOL) e
• Business-to-business - intermediação (AFP e Agência·Folha) com a

empresa-cliente

A decisão sobre novos canais de marketing parece ser de grande
importância para as estratégias das empresas estudadas pois está função
cabe a uma instância superior - presidência e diretoria geral - (UOL,
AFP, Investir) ou proprietários da empresa (Dinheiro Vivo). Mesmo no
caso da Livraria Cultura que afirma não haver processo formal mas
apenas a identificação das necessidades dos clientes, a decisão permanece
centralizada nas mão dos proprietários. Eventualmente, a decisão é
tomada por alguma diretoria operacional de Vendas por
Correspondência (FNAC) ou de Sistemas (TAM) ou se constitui de uma
decisão conjunta entre os funcionários, a gerência e a direção da empresa
(AHMI e Agência Folha). O site do jornal Le Monde é um caso sui
generis por ter sido desenvolvido por um jornalista a partir da solicitação
do presidente da empresa por projetos inovadores. No entanto, a decisão
final para sua implantação também foi tomada pelos altos escalões da
empresa.

Um exemplo interessante na administração de canais de marketing com
um. enfoque ..de .portfólio é a FNA C que possui 2 diretorias separadas e
com diferentes níveis de autonomia: uma para o gerenciamento das
operações da rede de lojas subordinada à diretoria geral e outra
responsável pelos canais de venda por correspondência (telefone,
catálogo, Minitel e Internet) com estrutura menos burocrática para
agilizar a tomada de decisões.
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O surgimento de conflitos decorrentes da implantação das vendas Via
Internet, parece estar relacionado ao aspecto cultural. Em todas as
empresas francesas foram identificados conflitos internos ligados à
transformação nos processos de trabalho (Investir, AHMI, Le Monde) ou
ao rompimento das fronteiras funcionais, principalmente na área de
vendas e em setores especializados, como a paginação e impressão dos
jornais e revistas (AFP, Investir e Le Monde). Dentre as empresas
brasileiras, apenas a Livraria Cultura mencionou a Internet como um
desafio aos funcionários que tiveram que se adaptar à rapidez imposta
pelas novas relações com os clientes.

Contrariamente ao que se poderia pressupor com a implantação de um
novo canal de marketing, a Internet não gerou conflitos com outros
formatos de comercialização. Uma possível explicação para este fato, é o
volume dos negócios gerados considerados ainda irrisórios para a maioria
das empresas estudadas, não ameaçando até o presente momento, o status
quo dos canais existentes. Mesmo assim, o Le Monde identificou
competiçãopro:venientes-não- dos distribuidores de jornal, mas sim de
pequenas livrarias por causa da venda de livros em seu site. Com relação
ao mercado brasileiro, a empresa Dinheiro VillO_precisou.fesrringic o
acesso ao site pois as vendas de "newsletter" estavam sofrendo
canibalização decorrente do fato dos clientes não renovarem as
respectivas assinaturas por terem as informações disponibilizadas
gratuitamente na Internet.

Um fator comum à maioria das empresas em questão, independente do
mercado no qual atuam, está relacionado ao fato de as pesquisas, tanto de
mercado quanto da concorrência, não terem sido determinantes para o
início das operações na Internet. É importante ressaltar que quando algum
tipo de acompanhamento foi realizado (Livraria Cultura e TAM), o
principal foco de estudo foram as empresas americanas.

Constata-se que dentre as empresas estudadas, a implantação da Internet
não gerou conflitos com os canais existentes, sendo considerada como
uma estrutura complementar ao invés de substituta. Além disso, o fato de
os resultados financeiros serem ainda pequenos, faz com que
participantes dos canais tradicionais não se sintam ameaçados. Ainda não
é comum entre as empresas estudadas o enfoque da administração de
diversos canais de marketing como uma carteira de investimentos.
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6.8) OBJETIVO OITO: IDENTIFICAR AS PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A
ATUAÇÃO NA INTERNET

Com relação ao futuro das operações na Internet, existe um otimismo
comum a todas as empresas estudadas, decorrente do fato de terem
identificado inúmeras oportunidades de novos negócios. Isto demonstra
que existem perspectivas de desenvolvimento e implantação contínua de
novos produtos e serviços, concluindo-se portanto, que as empresas têm a
intenção de continuar investindo no mercado virtual.

No que se refere ao comportamento do. consumidor, as empresas em
questão apontaram fatores e necessidades futuras poderão ser satisfeitas
através das compras virtuais, incrementando aSSIm, o consumo VIa
Internet:

~- - - . - -

• Desejo de interatividade , personalização, conveniência e procura pela
autonomia no consumo (Le Monde, Dinheiro Vivo, Livraria Cultura,
AHMIe TAM),

• Clientes melhor equipados e familiarizados com o computador, com a
migração do Minitel para a Internet no caso dos consumidores
franceses (Investir, UOL e FNAC) e

• Aumento do consumo de informações e outros produtos via Internet,
mas caracterizado por um mercado não massificado (AFP, UOL e
FNAC).

A possibilidade de desintermediação divide as opiniões das empresas
francesas e brasileiras. Para algumas, a Internet é complementar ao canal
de distribuição tradicional, sendo apenas mais uma opção para o ato de
comprar (Le Monde, FNAC, AHMI, UOL, Agência Folha, TAM). Para
outras, o desenvolvimento de novas tecnologias que possibilite uma
digitalização cada vez maior de produtos e serviços, podem levar ao
desaparecimento da função de intermediários (AFP, Investir, Livraria
Cultura, Dinheiro Vivo). Por outro lado, prevêem uma transformação no
varejo tradicional, com lojas físicas, que deve assumir um outro papel
englobando todos os aspectos lúdicos, as sensações e prazeres da compra
(FNAC ~ Livraria Cultura).
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As perspectivas também se mostram otimistas quando são analisados os
conselhos que as empresas estudadas forneceram às organizações que
desejam iniciar suas operações na Internet, não desaconselhando-as em
nenhum momento a sua utilização para fins comerciais. Os conselhos
fornecidos pelos entrevistados podem ser agrupados em três categorias
referentes à:

• Organização interna da empresa - introdução de uma nova filosofia de
trabalho envolvendo todos funcionários através da implantação de uma
Intranet e de treinamentos sobre Internet. (Investir, Livraria Cultura,
AHMI). Análise cuidadosa no momento da contratação dos parceiros,
mantendo o controle sobre o site, o endereço URL e as despesas
envolvidas no processo (Agência Folha).

• Desenvolvimento do site e do produto a ser oferecido
desenvolvimento de um site simples, interativo e útil, capaz de atrair
clientes e criar uma comunidade; oferecendo produtos e serviços
atraentes e originais, com valor -agregado e vantagem concorrencial,
principalmente, com uma redução de preço e credibilidade (UOL, Le
Monde, AFP, TAM).

• Definição de estratégias -clareza e seriedade na definição dos
objetivos e não porque é moda vender pela Internet. Concentração dos
esforços em produtos e serviços competitivos, seguindo o padrão
tecnológico (UOL, Livraria Cultura, AFP Dinheiro Vivo). Para quem
já atua na venda por correspondência, considerar a Internet como
complementar aos outros canais, e para quem está iniciando, como um
novo negócio (FNAC).

Em suma pode-se concluir que as empresas estudadas pretendem
continuar investindo na distribuição de produtos e serviços através da
Internet, mesmo que os resultados financeiros atuais não sejam
relevantes. O fato de terem implantado a Internet como canal de
marketing não significou o desaparecimento ou a substituição das
estruturas já existentes.
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PARTE VII· CONCLUSÕES FINAIS DO ESTUDO

A revisão dos conceitos teóricos sobre os canais de marketing e as
transformações ocorridas a partir da digitalização do mercado juntamente
com a análise das empresas estudadas de acordo com os objetivos
propostos, permite a elaboração de algumas conclusões, que também
servem como sugestões para as empresas que pretendem implantar um
site.

o estudo de empresas francesas se mostrou interessante para descobrir
que o mercado brasileiro parece estar mais preparado para uma nova
estrutura. Existia na pesquisadora uma idéia preconcebida de que o
mercado da Internet na França estivesse mais evoluído, devido à
existência de uma população com bom nível sócio-cultural e econômico,
pela experiência da utilização comercial do Minitel desde 1980 e pela
forte presença do setor de VPC no varejo francês. Entretanto, foi uma
surpresa constatar que parece não existir a euforia pela Internet, pelo
menos entre os profissionais entrevistados, como ocorre no Brasil tanto
por parte da empresas como dos usuários. Portanto, o estudo confirmou a
opinião de Reboul e Xardel (1998) que para o pleno desenvolvimento da
Internet na França é necessário vencer a barreira cultural a tudo o que é
proveniente de outros países. Por outro lado, foi interessante constatar
que, ao contrário deste autores, os entrevistados. franceses consideram que
o Minitel é um fator propulsor para a Internet no país, conforme
mencionado por Lapierre e Leclerc (1998).

Os conceitos relativos à administração mercadológica, como o modelo
dos "4 Ps", e os fluxos de canais de marketing foram elaborados a partir
de uma economia baseada em localização geográfica e produtos físicos.
Entretanto, para que a atuação das empresas estudadas pudesse ser
analisado no contexto do mercado virtual, foi necessária a adaptação
destes antigos conceitos e a utilização de novas formas de pensar o
negócio, como por exemplo, através do modelo do Marketspace proposto
por Rayport e Sviokla (1994). Portanto, o estudo aponta para a
necessidade de uma ruptura de paradigmas para a elaboração de um novo
arcabouço teórico-conceitual do marketing que possa ser aplicado à
economia digital.
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O estudo confirmou que no atual estágio do mercado da Internet, existe
uma certa facilidade no ingresso de empresas para atuarem em novos
negócios, pelo fato de não ser necessário grandes investimentos em
imóveis caros e em funcionários para administrá-los. O mercado virtual
está aberto _para todos os tipos de participantes do canal de marketing e
para os novos cybermediários identificado por Sarkar, Butler e Steinfield
(1997). Esta fase inicial de descobertas de oportunidades e definição de
padrões de negócios traz ao mesmo tempo, um sentimento de
encantamento e de medo com as novas possibilidades na qual a Internet é
apenas o começo.

Apesar das inúmeras motivações que impulsionaram as empresas
estudadas para implantarem um Website que possibilite transações
comerciais, o principal fator para a atuação na Internet parece ter sido a
perspectiva de crescimento futuro. Este otimismo leva as empresas ao
pioneirismo, à experimentação, ao aprendizado em um tipo de negócio
completamente diferente dos existentes até então. Como não existe
nenhum padrão, as decisões são tomadas com base no benchmarking feito
a partir das experiências de empresas americanas e nos próprios acertos e
erros. O mais importante é estar a frente da concorrência (que agora não é
apenas local mas também global) para já estarem preparadas quando a
Internet apresentar-se como um mercado mais lucrativo.

Apesar de o estudo não ter encontrado evidências na amostra pesquisada,
é importante ressaltar que a pressa em atuar na Internet pode levar as
empresas a não pensarem nos fluxos e funções relativos aos objetivos de
distribuição. É importante planejar e desenvolver estratégias antes se
disponibilizar um site para comercializar produtos e serviços na Internet.
Deve-se pensar que será um canal de marketing e como tal existem
funções e fluxos envolvidos que devem ser desempenhadas pela própria
empresa ou transferidas para outras especializadas que serão participantes
do canal.

O fato de facilitar a conquista de um mercado potencial amplo e
geograficamente disperso foi salientado por Berman e Evans (1998) como
uma vantagem da Internet. Este fator também foi apontado pelos
entrevistados como decisivo para a atuação comercial na rede mundial de
computadores. Sendo assim, é importante que as empresas se preparem
para atender e entregar pedidos provenientes de várias partes do mundo
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ou então devem especificar a limitação geográfica. Se o produto não é
digitalizável, deve ser desenvolvido uma estrutura logística ou parcerias
com empresas especializadas (correio, Fedex, UPS, etc) para que o
produto seja entregue nas mãos do cliente. Como o consumidor não tem
contato com a mercadoria comprada e sua posse não é imediata, além do
medo dos hackers (os ladrões virtuais), existe uma forte insegurança
relacionada ao risco da compra, que pode ser reduzido pelas empresas
através de um cuidado especial no serviço de pós-venda, como por
exemplo, enviando e-mail para confirmar o pedido ou disponibilizar o
acompanhamento (tracking) da mercadoria como o faz a empresa Federal
Express.

o mais importante em qualquer tipo de mercado, seja físico ou virtual, é
manter o foco no cliente. Conforme lembra Blackwell (1997), as
empresas planejar suas ações a partir da mente dos consumidores a fim de
satisfazer as necessidades de seus clientes. Especificamente no caso dos
canais de marketing, segundo Stern, El-Ansary e Coughlan (1996), o
principal objetivo deve ser a criação de valor para os usuários finais. O
estudo mostrou que o foco no cliente é particularmente importante no
mercado digital, pois o consumidor passa a ter o controle da transação por
causa do acesso a um maior volume de informações sobre os atributos dos
produtos e respectivos preços, além da possibilidade de ser co-produtor
da mercadoria ou serviço comprado, conforme destacado por Gates
(1995). Sendo assim, o estudo junto às empresas estudadas aponta para a
necessidade de serem menos burocráticas, com métodos de fabricação
flexíveis que permitam a montagem de produtos sob encomenda e a
personalização segundo especificações do cliente para satisfazer suas
exigências por novos serviços a preços menores. Por isso devem adotar
uma nova mentalidade. Não basta a implantação do site e a divulgação do
endereço na Internet se a empresa continua a oferecer os mesmos velhos
serviços sem preocupação com a qualidade no atendimento.

O estudo confirma que através da Internet o foco no cliente pode ser
ampliado pois possibilita a formação de comunidades. Assim, o
relacionamento com o consumidor vai além da transação comercial de
curto prazo. Neste sentido o estudo mostrou que existe a preocupação por
parte das empresas estudadas em fazer com que os clientes se sintam
participantes de uma comunidade cujos integrantes têm interesses comuns
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(por exemplo, a comunidade de leitores do Le Monde, dos usuários do
UOL, dos passageiros TAM, etc). As empresas estudadas parecem estar
cientes de que a formação das comunidades depende da disponibilização
de uma comunicação interativa do cliente com a empresa e entre os
próprios clientes, através de fóruns de discussão, salas de bate-papo,
opinião sobre temas propostos. Assim, as empresas assumem um outro
papel, o de mediadoras, no qual a transparência em suas ações fortalece
as relações com seus respectivos clientes.

Mesmo a concorrência sendo global e o contato virtual, o
desenvolvimento da comunicação interativa e do Data Base Marketing
(DBM), possibilita às empresas o encantamento de seus clientes, que
pode ser feito como nos primórdios da venda pessoal quando o vendedor
tratava o consumidor pelo nome, felicitava pelo seu aniversário, conhecia
suas preferências. Conhecer o cliente se torna ainda mais relevante
quando da decisão de estabelecer links e colocar banners, pois o cliente
pode chegar ao site da empresa vindo de caminhos pouco tradicionais.
(por exemplo, de um site de uma comunidade de gastronomia ou de
apreciadores de vinho para um outro que comercialize livros relativos a
estes temas).

o espaço do site deve ser usado também como veículo de propaganda
para divulgar banners de outras empresas estabelecendo links com
assuntos e/ou empresas que despertem o interesse do cliente .. Assim, o
site fica sendo uma referência para assuntos que ultrapassam a motivação
comercial. A divulgação deve estar integrada a todas as outras mídias,
inclusive na embalagem do produto, encarado como veículo. Muitas
empresas tem divulgado o endereço do site mas não deixam claro para os
clientes qual a sua função: disponibilizar informações institucionais ou de
produtos e serviços, canal de comunicação ou de comercialização.

Apesar de Rosenbloom (1999) não considerar a Internet como canal
eletrônico de marketing por não possibilitar o fluxo de produtos, percebe-
se que, no caso das empresas estudadas que lidam com produtos físicos
(FNAC e Livraria Cultura), esta limitação pôde ser superada-transferindo
a função de entrega para empresas especializadas em distribuição, da
mesma maneira como ocorre com a empresas de Marketing Direto que
vendem através de catálogo, telefone ou TV.
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Com relação à desintermediação, a opinião de Gates (1995) e Schwartz
(1998) é reforçada pelos entrevistados, que consideram pouco provável o
desaparecimento do papel dos intermediários e, em especial, o ponto-de-
venda, desde que também aprimorem o foco na criação de valor para o
cliente. A principal razão para a continuidade dos canais de marketing
existentes e a introdução de novos, como a Internet, é o fato de os
clientes possuírem necessidades' diferentes portanto buscam produtos e
serviços diferentes e precisam de diferentes formas para terem acesso a
estes produtos e serviços. É pouco provável que alguém (sem limitações
físicas) queira realizar todas as suas compras sem sair de casa, sem
contato com o mundo externo, por maior que seja a busca pela
conveniência ou ameaça à segurança na sociedade na qual vive. Por outro
lado, o estudo confirma a teoria de Rosenbloom (1999) que ao invés de
eliminar intermediários, a Internet promove a inclusão de novos
membros, ou seja, ocorre a reintermediação.

Por isso, a nova estrutura de canal de marketing que surgiu com a
aplicação comercial da Internet, deve ser encarada como complementar às
já existentes, o que foi comprovado através dos estudos de caso. Esta
constatação reforça a idéia de Schwartz (1998) que sugere que as lojas
físicas e virtuais trabalhem em conjunto, ou seja, em uma perspectiva de
portfólio de canais defendida por Rosenbloom (1999). A concorrência
entre as empresas se dá pela atenção e o tempo do cliente. No novo
contexto de negócios, as empresas devem estar atentas que a competição
ocorre não apenas entre a loja física e o site virtual, mas também com
várias formas de entretenimento, as tradicionais (TV, cinema, passeios,
música, leitura, etc) e ou virtuais na Internet (jogos interativos, temas
interessantes, bate-papo, etc). Ao invés de encarar como concorrentes, as
empresas devem agregá-los em suas estratégias de atuação no mercado
virtual, integrando-os, por exemplo, no composto mercadológico.
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PARTE VIII - LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA
FUTUROS ESTUDOS

A maior dificuldade encontrada no desenvolvimento da pesquisa refere-
se à padronização dos dados sobre a quantidade de usuários e os
resultados financeiros obtidos com os negócios via Internet, apesar de
existirem inúmeras empresas de pesquisa especializadas neste setor.

Esta dificuldade também foi encontrada quando as empresas foram
questionadas a respeito do valor dos investimentos e os resultados
financeiros obtidos com a Internet, geralmente por não terem
conhecimento pois nenhum levantamento foi feito.

Em se tratando de um tema que vem despertando grande interesse da
mídia e dos estudiosos, a principal dificuldade para a pesquisadora foi a
imposição de um limite para finalizar a revisão bibliográfica referente à
Internet. Por ser uma assunto cujo desenvolvimento teórico ainda se
encontra em estágio embrionário a maior parte destas referências
bibliográficas é constituída por artigos que, via de regra, abordam
aspectos da questão de forma pontual e tomando por base essencialmente
experiências profissionais no setor de tecnologia e não reflexões
acadêmicas direcionadas para a área de negócios.

Por outro lado, a revisão bibliográfica sobre os conceitos de canal de
marketing é constituída por livros escritos por acadêmicos consagrados.
O grande desafio que se impôs à pesquisadora foi agregar de forma
harmoniosa os dois tipos de bibliografia.

Cabe ressaltar também que grande parte.da.bibliografia utilizada ter sido
escrita e editada no exterior, relatando por vezes experiências específicas
dos países de seus autores.

Em se tratando de estudos de caso, deve-se atentar às limitação
intrínsecas ao método, em especial à impossibilidade de generalização
dos resultados obtidos. Este estudo não pretende, portanto, proceder a
uma inferência dos dados obtidos sobre o universo da pesquisa, qual seja,
o conjunto das empresas que utilizam a Internet como canal de marketing,
mas tão' somente estabelecer o estado-da-arte e as experiências das
empresas estudadas no mercado virtual.
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Além disso, cabe ressaltar que as empresas estudadas representam apenas
alguns setores de atividade econômica, localizadas em duas cidades (Paris
e São Paulo).

Por ser um assunto extremamente atual, a Internet possibilita infinitas
abordagens para futuros estudos nas mais variadas áreas de atuação e
setores da economia. Com enfoque nos.iestudos relacionados ao
marketing, a pesquisadora sugere:

• O ambiente lúdico e virtual da Internet favorece a compra não
planejada, quando o usuário entra na rede apenas para navegar? No
caso de compra planejada quais são os produtos adquiridos e como é o
processo de decisão.

• Como é o processo de adoção de novos canais de marketing por parte
do consumidores, em empresas que trabalham com várias estruturas.
Ou seja, quanto tempo leva para o cliente passar da compra na loja,
para o catálogo, para o telefone e por fim, para o uso da Internet.

• Como as empresas devem elaborar as estratégias de canal de
marketing utilizando-se de um enfoque de portfólio de investimentos?

• Quais devem ser os novos métodos de avaliação de canais de
marketing para serem aplicados no ambiente virtual da Internet?

• As comunidades virtuais como nichos de mercado. Quais são os
requisitos para a sua formação e quais as características que as
distinguem umas das. outras.

• Elaboração de um novo modelo conceitual semelhante aos "4 Ps" que
possa ser aplicado às características do mercado virtual.
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PARTE IX-ANEXOS

ANEXO 1 -HISTÓRICO DA INTERNET

Granrut (1996) considera que o desenvolvimento da tecnologia da informação
e a implantação da Internet são o resultado dos esforços conjuntos de
inúmeros pesquisadores de várias universidades e instituições de pesquisa
organizados em rede. Desde o final da 2ª Guerra Mundial os pesquisadores
trabalharam para tornar o computador uma ferramenta simples e polivalente.

Granrut (1996) ressalta que a maior parte destes pesquisadores foi financiada
pelo ARPA (Advanced Research Project Agency), criado pelo Pentágono nos
Estados Unidos, em 1957, após o lançamento pelos soviéticos. do primeiro
Spoutinik. No espírito de seus criadores, o ARPA tinha por missão encorajar e
financiar as pesquisas de ponta. Seus dirigentes preconizavam que "o homem
e o computador eram complementares e por isso, deveriam trabalhar em
simbiose: o homem devendo se consagrar inteiramente ao pensamento,
apoiando-se na capacidade dos computadores referentes a arquivo e
manipulação de dados". (p.75). O autor menciona que o próximo passo, após
a idéia revolucionária de interação entre o homem e o computador e a
multiplicação de suas utilizações potenciais, era criar uma rede permitindo a
ligação dos computadores entre eles. "Desta forma, o ARPA procurava
implantar uma rede que permitisse ligar computadores incompatíveis a fim de
poder partilhar seus recursos de informação. A solução encontrada foi criar
uma rede de nós cada um deles capaz de emitir, transmitir e receber
mensagens entre os vários computadores" (p.76) ..

Gates (1995) afirma que o ARPANET, como foi chamada esta rede, era
usada inicialmente apenas para projetos de computação e engenharia, tendo
se tornado um elo de comunicação vital entre colaboradores em projetos
avançados, mas praticamente desconhecido do público em geral. Segundo
Granrut (1996), a ARPANET foi criada em dezembro de 1969 tendo por
objetivo num primeiro momento, otimizar a utilização dos computadores,
passando depois a ser utilizada pelos cientistas como correio eletrônico
permitindo transmitir informações, trabalhos em grupo e troca de mensagens
pessoais.

No ano de 1989, o governo dos Estados Unidos resolveu interromper o
financiamento do ARPANET e planejou-se seu sucessor comercial, a ser
chamado "Internet". "O nome vinha do protocolo de comunicações que servia
como base para a comunicação. Mesmo quando ela passou a ser um serviço
comercial, os primeiros clientes da Internet eram sobretudo cientistas em
universidades e empresas da indústria da computação que a utilizavam como
correio eletrônico." (Gates, 1995. P.126)
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Para Frémy (1995), do ponto de vista técnico, a Internet nasceu com a
implantação •dos protocolos TCP/I P (Transmission Control over Internet
Protocol) para a transmissão de dados e a internacionalização da rede
principalmente com as universidades inglesas.

Juntamente com o desenvolvimento da rede que interligava os computadores,
duas outras inovações foram responsáveis pela atual configuração da
Internet: os conceitos de Hipertexto e a World Wide Web que serão
detalhados a seguir.

Segundo Schwartz (1998), o jovem americano Ted Nelson, estava
determinado a criar um "sistema de escrita não-seqüencial" que designou de
Hipertexto, os conjuntos incorporados de minúsculos programas que o
levassem a outro, localizado em algum outro computador remoto. Com
relação ao Hipertexto, Granrut (1996) afirma que o conceito foi introduzido no
vocabulário da informática em já 1965 para designar um sistema que permitia
as referências cruzadas em diferentes textos. "O leitor passa portanto a ser
ativo na leitura de um texto pela consulta de referência e a escolha do
caminho a seguir em sua leitura." (p.75).

Mas, segundo afirma Granrut (1996), a explosão de utilização da Internet a
partir dos anos 80 ocorreu com as pesquisas do Centro Europeu para a
Pesquisa Nuclear (CERN). Conforme afirmação de Reboul e Xardel (1998), o
físico americano Tim Bernes-Lee que trabalhava no CERN, achava que a
rede era muito austera e que seria desejável se fosse criada uma interface
gráfica agradável, que permitisse valorizar informações científicas
apresentando-as em forma de esquemas e fotografias. Segundo Schwartz
(1998), em 1989, este cientista propôs um sistema de hipertexto global a que
chamou de "World Wide Web,B3. Seu objetivo não era apenas criar um
"espaço de informação" universalmente acessível a todos os cidadãos do
mundo, mas possibilitar que grupos de pessoas distantes pudessem trabalhar
juntas para resolver grandes problemas. Em dezembro de 1990, ele
desenvolveu um software que criava, pesquisava e recuperava documentos
de hipertexto disponíveis para a pequena comunidade de cientistas do CERN.
Para Schwartz (1998), Bernes-Lee foi responsável especificamente pela
invenção dos conceitos de:

1. Hipertext Protocol (HTTP) - o protocolo é um formato padrão que
possibilita a procura de documentos em todos os computadores.

2. Uniform Resource Locator (URL) - o padrão para a localização de um
documento por meio da digitação de um endereço como
www.website.com/documento - da mesma maneira que muitas pessoas
endereçam cartas em um formato postal padrão.

3. HiperText Markup Language (HTML) - é um modelo padrão com funções
similares às dos processadores de textos que permite ao usuário a
inclusão de códigos especiais no texto. Um código marcaria uma frase
como um título de tipologia grande, por exemplo, ao passo que outro

33 Teia de alcance mundial. Abreviatura = WWW ou Web

http://www.website.com/documento
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marcaria um conjunto de palavras como línk (vínculo) com outro
documento.

Além dos termos definidos anteriormente; como hipertexto, browser, Web,
hiperlink, HTTP, HTML e URL, são apresentados no quadro a seguir outros
conceitos importantes para a compreensão do universo virtual da Internet.

Quadro 25 - Vocabulário da Internet

Anúncio colocado no site• Banner

Local onde serão armazenadas as páginas

• HiperText Markup
Language (HTML)

Permite que as pessoas incluam códigos especiais no
texto. Um código marcaria uma frase como um título de
tipologia grande, por exemplo, ao passo que outro
marcaria um conjunto de palavras como link (vínculo) a
outro documento
Protocolo cujo padrão possibilita a procura de
documentos em todos os computadores.

• Hipertext Protocol
(HTTP)

• Homepage

= Hospedagem

• Link

• Portal

• Provedor

• Shopping virtual

• Site

• Suporte

• Uniiorm Resource
Locator (URL)

Página principal de um site

home

erviços, servindo como

Site que abriga empresas que trabalham com venda pela
Internet
Conjunto de páginas de uma empresa na Internet

Serviço de apoio técnico ao usuário de computador

Padrão para a localização de um documento por meio da
digitação de um endereço na Internet

Baseado em SCHWARTZ, Evan I. Webeconomia - Nove princípios essenciais para aumentar sua
participação e negócios na World Wide Web. Makron Books: São Paulo, 1998, p.XXVII e Gazeta
Mercantil, 25/08/99

Em janeiro de 1993, o jovem Marc Andreessen completou a versão
graficamente elegante e amigável de um browser (navegador) chamado
Mosaic, que permitia aos usuários chamar documentos da Web apontando e
dando um clique no botão do mouse - como o Microsoft Windows e o Apple
Macintosh faziam. O Mosaic foi disponibilizado gratuitamente para quem
quisesse baixá-lo pela Internet.

Schwartz (1998) conta que no ano seguinte, Jim Clark, ex-presidente da
Silicon Graghics, empresa de computadores especializados na criação gráfica
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e de imagens, contratou Andreessen e seus colegas para criar um browser
melhor. Reboul e Xardel (1998) afirmamqLJEl.no final do mesmo ano é
lançado o primeiro navegador, chamado de Netscape Navigator, também
distribuído gratuitamente pela Internet, passou a ser adotado por inúmeros
usuários a ponto de se tornar uma norma. Schwartz (1998) salienta que
obtendo um público cativo, a Netscape prometia mais do que monopolizar um
novo mercado para o software: ela monopolizava a atenção do público
usuário de computador que a qualquer momento que se conectassem à Web
usando o seu browser, tinha contato, primeiramente com o site da empresa.
Segundo o autor, esta é a razão para a disputa de mercado entre a Netscape
e a Microsoft, conhecida como a "Guerra dos Browsers".

Segundo Gates (1995), Web Browsing (busca na teia) é um dos aplicativos
mais populares da Internet, juntamente com o correio eletrônico e a troca de
arquivos:

A World Wide Web refere-se aos servidores conectados à Internet que
oferecem páginas gráficas de informação. Quando você se conecta a um
desses servidores, aparece Uma tela de informação com vários hyperlinks.
Quando você ativa um hyperlink clicando sobre ele com seu mouse, vai para
outra página com mais informações e outros hyperlinks. Essa página pode
estar armazenada no mesmo servidor ou em qualquer outro servidor da
Internet." (Gates, 1995, p.123)
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ANEXO 2 -REPRODUÇÃO DO MODELO DE E-MAIL ENVIADO ÀS
EMPRESAS

São Paulo, 11 de fevereiro de 1999

TAM

At. Sr. Bonatto

Diretor do setor de Reservas

Conforme contato telefônico estabelecido em 04/02/1999, estou
. desenvolvendo uma dissertação de mestrado intitulada "Considerações

sobre os fatores determinantes da utilização da Internet como Canal de
Marketing: um estudo exploratório no Brasil e na França", sob orientação
do Prof. Dr. Rubens da Costa Santosvparaa Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). Na
atual fase do trabalho, tenho como objeto de estudo as empresas sediadas
em São Paulo, que vêm se destacando na utilização da Internet para a
comercialização de produtos e serviços.

Tendo em vista o notório e reconhecido envolvimento da TAM nessa
atividade, venho por meio desta solicitar-lhe uma entrevista, na qual
seriam abordados diversos aspectos pertinentes ao tema. Devo salientar
que as informações obtidas serão mantidas em sigilo, se assim lhe
aprouver.

Certa de que a sua disponibilidade em participar permitirá melhor
compreender aspectos fundamentais referentes à aplicação empresarial da
Internet no Brasil, contribuindo com isso ao desenvolvimento do estudo
da área, coloco-me à sua disposição para eventuais esclarecimentos
adicionais. No aguardo de seu breve contato de apoio à minha solicitação,

Atenciosamente,

Roseli Morena Porto

porto @dialdata.com.br

mailto:@dialdata.com.br
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ABSTRACT

The incorporation of new technologies in the trading of products and services
tends to affect the strategies adopted with regard to the corporate marketing
channeIs. In this sense, the increase in the use of the Internet by companies has
caused the rupture of existing patterns concerning the relatlOn among products,
clients and competitors - mainly as regards the distrihution and marketing of
goods and services. The present survey has as purpose to review the reasons
that take the companies to use the Net in their marketing channel strategies. In
the field research, the methodology of expIoratory research, by using case
studies, was adopted. For the data gathering, five French companies and five
Brazilian companies were selected, through a judgement sampling, and
employing semistructured personalinterviews with their respective executives.
The work concluded that the companies were motivated by: technological,
strategical and financiaI factors, by the prospect of future growth of the
Internet, by the possibility of conquering a global market and the forma-r-b-o-,-n-oc-t>t-l------
communities.


