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Introdução

"I1's a cliché to say that 'the Internet changes everything': the

challenge now is to guess what, how and how quickly." I

(When Companies Connect, The Economist, 1999)

No momento em que a Internet vai se expandindo de forma exponencial,

novas perspectivas surgem em quase todos os ramos da atividade humana. Sua

utilização comercial é cada vez maior e já é possível vislumbrar um tempo em que

ela se tomará imprescindível. Neste momento, que ainda é de transformação, a

aplicação empresarial é um campo que vem sendo ocupado por novas empresas,

adaptando ou criando conceitos e modelos de negócio buscando aproveitar as

oportunidades emergentes.

Sendo um fenômeno recente e não totalmente compreendido, o espaço

criado pela Internet, tomou-se um campo oportuno para experimentação. E, apesar

de todo o trabalho já desenvolvido, muitos caminhos ainda não foram totalmente

explorados e as possibilidades existentes parecem ser infinitas.

Dentro desde quadro complexo, no entanto, já é possível, observando-se

experiências já desenvolvidas, buscar referências e mesmo apontar algumas

conclusões, dentro de campos específicos. O direcionamento deste trabalho vai

nesta linha. O objetivo não é lançar uma teoria nova ou revolucionária sobre o

tema, utilizando experiências virtuais inusitadas. Pelo contrário, o foco é na busca

de uma consolidação de teorias que foram construídas seguindo linhas de

raciocínio isoladas. O objetivo com isso é agregar um pouco mais de

conhecimento em uma área ainda cheia de oportunidades para exploração.

I É um clichê dizer que a Internet está mudando tudo, o desafio agora é prever

o que, como e quão rápido." trad. pelo autor.
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o assunto específico a ser tratado é a construção de um modelo de

estratégia para empresas de comércio eletrônico de bens de consumo. A partir de

uma discussão de modelos teóricos sobre estratégia, é proposto um modelo

referencial específico para avaliação e desenho da estratégia de uma empresa de

comércio eletrônico voltada para o consumidores.

O resultado final não é a formulação de uma receita teórica fixa e estreita,

mas o estabelecimento de um guia que integra os principais aspectos ligados a

implementação de um negócio de comércio eletrônico business-to-consumer. A

base para coesão do modelo proposto é a conclusão de que neste tipo de negócio,

existe uma necessidade estratégica primária: colocar o cliente no centro do

desenvolvimento e operação da empresa transformando-a numa "customer centric

organization" .

Organização do trabalho

O trabalho está organizado em 6 capítulos:

Capítulo 1:

Neste capítulo é feita uma rápida análise do crescimento da Internet e

as transformações proporcionadas por esta tecnologia. São analisadas as

perspectivas existentes e é feita uma introdução dos conceitos relacionados a

comércio eletrônico.

Capítulo 2:

No segundo capítulo são analisados os impactos proporcionados pelo

comércio eletrônico, discutindo as vantagens e desvantagens existentes. São

também apontadas possíveis tendências.

Capítulo 3:

O terceiro capítulo trata da aplicação da teoria existente na formulação

de estratégia para o B2e, mostrando a importância do foco no cliente no

desenvolvimento de uma estratégia de comércio eletrônico. Também são
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discutidos os motivos pelos quais custo baixo e diferenciação não são fatores

determinantes de sucesso para empresas de comércio eletrônico.

Capítulo 4:

A proposição do modelo estratégico é feito neste capítulo. O sucesso de

um negócio de comércio eletrônico business-to-consumer está baseado numa

série de fatores ligados a forma como se desenvolve o relacionamento entre a

empresa e os seus clientes. Estes fatores podem ser agrupados em 4 grandes

temas: atenção, confiança, personalização e fidelidade. Cada um destes

elementos que compõem o modelo são discutidos.

Capítulo 5:

Neste capítulo, o modelo é aplicado para a análise da estratégia

utilizada por uma empresa de comércio eletrônico: Amazon.com.

Capítulo 6:

O capítulo 6 relata as conclusões que podem ser obtidas a partir do

trabalho.
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Capítulo 1 - Internet e Comércio Eletrônico

A Revolução da Internet

Sem dúvida, a transição para uma sociedade baseada na Internet deve ser

responsável por uma mudança significativa de nossas vidas neste início de século

XXI. Muitas coisas serão mudadas em nossas casas, nas escolas, nas empresas, na

administração pública e mesmo nas atividades de lazer. Algumas mudanças já

estão presentes e se espalham rapidamente através do globo. Outras estão apenas

começando.

Novas tecnologias sempre mudaram o mundo de uma maneira

imprevisível. Foi assim com o motor a combustão, a eletricidade ou a televisão.

Pode levar uma geração para se perceber como a Internet redesenhou a sociedade

e o comportamento humano quando então ela será uma tecnologia madura.

Um exemplo prático que nos dá uma idéia destas transformações pôde ser

observado durante o ano 2000 quando o governo brasileiro, após denúncias de

corrupção relacionadas a liberação de recursos públicos para obras do poder

judiciário, divulgou que pretende usar a Internet como principal meio para fazer um

"choque de transparência" nos gastos do Orçamento da União, principalmente nos

relativos à contratação de obras e serviços. ('Choque de transparência' vai incluir

Internet, O Estado de São Paulo, 2000).

Desta forma, o governo, ao comprometer-se com a responsabilidade de

prestação de contas, passa a estar sujeito ao controle externo. Além disso, a falta de

mecanismos institucionais e de participação popular que forcem os governantes e

servidores a liberar informações sobre os gastos acabam dando margem à corrupção

da máquina pública e à utilização dos dados como meio de troca e barganha de

favores. Neste contexto, a utilização da Internet pode trazer uma contribuição

importante para o fortalecimento da democracia e maior transparência do estado.
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Uma análise interessante, e que nos sugere a dimensão das transformações

que poderão ocorrer na sociedade, foi feita pela revista Business 2.0. ao citar que

a interligação de indivíduos e companhias do mundo inteiro é um processo tão

significante quanto o desenvolvimento do sistema nervoso de um organismo. (10

Driving Principies ofNew Economy, Business 2.0, 1999)

Peter Russell, em seu livro Global Brain Awakens, faz uma discussão mais

profunda deste tema, lançando a idéia de que o planeta Terra é um organismo vivo

e cada pessoa é uma célula no seu sistema nervoso. O número de células nervosas

no cérebro humano é aproximadamente igual ao número de mentes humanas no

planeta. Além disso, o processo de desenvolvimento do cérebro é muito parecido

com o que observamos no desenvolvimento da humanidade. Começando oito

semanas depois da concepção, o número de neurônios no feto explode,

aumentando a uma taxa de muitos milhões por hora. Depois de 5 semanas, no

entanto, o processo diminui de intensidade quase tão rápido quanto começou. O

primeiro estágio do desenvolvimento do cérebro, a proliferação das células, está

completo. O cérebro então passa para a segunda fase de seu desenvolvimento,

quando bilhões de células nervosas isoladas começam a se conectar.

Tendência similar pode ser observada na sociedade humana. Nos últimos

séculos o número de células no cérebro embrionário global se proliferou. Hoje, o

crescimento da população está diminuindo, ao mesmo tempo em que nos

movemos para a próxima fase: a interligação das mentes humanas em uma única

rede integrada. Quanto mais complexa se torna nossas capacidades de

telecomunicações, onde a Internet tem um papel de destaque, mais a sociedade

humana começa a se parecer com um sistema nervoso planetário. A mente global

começa a funcionar.

As mudanças que isto trará serão tão grandes que seu impacto total pode

estar muito além de nossa imaginação. Nós não nos perceberemos mais como

indivíduos isolados; nós nos conheceremos como sendo parte de uma network
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global em rápido crescimento: as células nervosas de um cérebro global que está

despertando. (RUSSEL, 1995)

Toda esta discussão revela a profundidade com que o desenvolvimento

tecnológico irá afetar as pessoas, alterando de maneira significativa a sociedade e

as relações pessoais. No mundo empresarial estas mudanças já estão acontecendo,

e muito mais rápido do que o previsto.

Perspectivas de Utilização da Internet

Um ponto notável da tecnologia de Internet é a velocidade com que tem se

dado sua expansão. Informações de diversas entidades e institutos de pesquisa

refletem não só o rápido crescimento observado durante os últimos anos, como

também a continuação desta tendência no futuro.

Segundo previsões da Organização Mundial do Comércio (OMC), o

número de usuários da Internet deve chegar a 300 milhões até 2001, atingindo

cerca de 5% da população mundial. Outro dado impressionante, é o crescimento

no número de provedores de acesso a Internet. Eles saltaram de 5.846 em 1995

para 36.739 até julho de 1998. (Disputa Feroz para Prover Internet, Gazeta

Mercantil, 17 Ago. 1999)

No gráfico abaixo publicado no site de comércio eletrônico da EIU (The

Economist Intelligence Unit), pode-se verificar uma estimativa do percentual da

população com acesso a Internet em vários países do mundo. (Net

neighbourhoods, 2000).
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Em outro estudo, onde foi utilizada estimativas de vários institutos de

pesquisa e compilada pela NUA Internet Surveys estima-se que o número de

internautas no mundo em dezembro de 2000 fosse de 359,8 milhões. (How many

online? NUA Internet Surveys, November-2000)

No Brasil, estima-se em 7,6 milhões o número de internautas brasileiros,

sendo 60% deles 'caronas', ou seja, utilizam PCs de terceiros na empresa onde

trabalham, nas escolas e através de amigos ou parentes. (Internet com

características próprias, Gazeta Mercantil, 04 Jul. 2000)
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Total

África 3,11

ÁsialPacífico 104,88

Europa 113,14

Oriente Médio 2,40

Canadá e EUA 167,12

América Latina 16,45

Ainda que possa haver uma divergência na metodologia de apuração de

números estatísticos sobre a utilização da Internet e uma significativa diferença

entre os resultados apresentados pelas várias organizações que publicam estas

informações, existe uma convergência em relação ao rápido desenvolvimento da

rede global. Ao passo que cresce o número de pessoas com acesso a Internet,

maior passa a ser seu valor comercial.

Do ponto de vista das empresas, a utilização da Internet oferece uma

possibilidade de agilização de suas operações internas. A facilidade de troca de

informações através da utilização de meios eletrônicos possibilita uma melhor

integração das diversas unidades da organização, mesmo quando estão fisicamente

distantes. Isto tem como resultados uma diminuição de custos pelo

aproveitamento de sinergias e um aumento da produtividade proporcionado pela

troca de conhecimento. Além disso, a integração com fornecedores e

distribuidores é responsável por uma melhora na eficiência da cadeia logística

também trazendo ganhos financeiros.
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No entanto, apesar dos benefícios descritos, a maior revolução provocada

pela Internet está na interação das empresas com um mercado de clientes e

consumidores que se desenvolve a medida que cresce o número de pessoas

interligadas à rede. O reflexo disto é uma profunda alteração na organização dos

mercados. Empresas que direcionaram sua atenção para a dinâmica do ambiente

criado pela Internet visualizaram novos produtos que poderiam ser oferecidos a

novos clientes, dentro de uma situação de concorrência também nova. A

abordagem deste novo contexto criado pela Internet constitui-se no eixo central da

discussão do comércio eletrônico.

Comércio Eletrônico

Uma das mais significativas mudanças proporcionadas pela Internet é a

maneira como os negócios serão conduzidos, especialmente em como será

gerenciado o mercado e o comércio. Poucas inovações na história humana

envolveram tantos benefícios potenciais quanto o comércio eletrônico. A natureza

global da tecnologia empregada, o baixo custo, a oportunidade de alcançar centenas

de milhões de pessoas, a natureza interativa, a flexibilidade e o rápido crescimento da

infra-estrutura de suporte são fatores que impulsionam o comércio eletrônico na

obtenção de benefícios para organizações, indivíduos e a sociedade como um todo.

Estes benefícios estão apenas começando a se materializar, mas eles crescerão

significativamente conforme o comércio eletrônico se expanda. (TURBAN, LEE,

KING, CHUNG, 2000, p. 73-74)

Assim como a Internet, o comércio eletrônico também tem registrado um

rápido crescimento que pode ser observado através de pesquisas divulgadas por

várias instituições. Em geral, os dados disponíveis estão relacionados ao volume

de vendas e sua evolução.
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Matéria publicada pelo jornal Gazeta Mercantil cita que o número de

pessoas comprando efetivamente bens e serviços pela Internet aumentou 37% nos

EUA em 1998, chegando a 20 milhões. Neste número não está sendo considerado

28 milhões de pessoas que utilizam a rede de computadores para verificar os

preços e comparar os produtos. Uma pesquisa mostra que 2,6 milhões de pequenas

e médias empresas americanas (37% do total) efetuam suas operações comerciais

de modo interativo. Na Europa, o comércio eletrônico deve alcançar US$ 64,4

bilhões em 2001, a maior parte (88%) formada por negócios entre as próprias

empresas. (Disputa feroz para prover Internet, Gazeta Mercantil, 17-Ago-1999)

Na análise da evolução do comércio eletrônico é importante estabelecer um

critério de classificação de acordo com os parceiros envolvidos nas transações

comerciais. Isto facilita a identificação de características e tendências mais bem

definidas.
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De acordo com esta classificação, dois tipos de comércio eletrônico

merecem atenção especial:

O comércio entre empresas, que em inglês é comumente chamado de

Business-to-Business e abreviado por B2B

O comércio entre empresas e consumidores individuais, que em inglês é

comumente chamado de Business-to-Consumer e abreviado por B2e.

Comércio Eletrônico Business-to-Business

O comércio eletrônico business-to-business implica que ambos, vendedor e

comprador, sejam empresas. Mais do que a venda de produtos físico, o comércio

eletrônico business-to-business cobre um largo número de aplicações que

possibilitam um companhia formar relações com seus distribuidores,

revendedores, fornecedores e outros parceiros comerciais.

De acordo com resultados de pesquisa publicada pela revista inglesa The

Economist e atribuída ao Forrester Research, os valores envolvidos nas transações

executados através do comércio eletrônico business-to-business deverá dobrar a

cada ano. Desta forma, estima-se que o valor das transações, que foi de US$ 43

bilhões em 1998, alcance a marca de US$1,3 trilhões até 2003 (Net Imperative,

The Economist, June-1999)

O rápido crescimento do comércio eletrônico business-to-business pode ser

atribuído a sua importante contribuição para a diminuição de custos na cadeia

logística das empresas. A integração entre fornecedores, indústria e canais de

distribuição com a troca constante de informações (por exemplo, nível de estoques

e tabelas de preços), proporciona um ganho de eficiência no gerenciamento da

operação como um todo. Antes mesmo da utilização da Internet, parceiros

comerciais já trabalhavam com a troca eletrônica de informações (EDI) utilizando

o suporte de empresas especializadas. A Internet possibilitou a ampliação deste
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processo, barateando os custos de implementação e aumentando as

funcionalidades disponíveis.

Aproveitando esta maior facilidade e amplitude da integração

proporcionada pela Internet, abre-se novas possibilidades para a especialização

das organizações. A revista The Economist adverte que as companhias não

precisam mais dominar cada parte da cadeia de valor para serem bem sucedidas,

pelo contrário, isto pode ser muito perigoso, pelo fato de dificilmente uma única

empresa ser realmente boa em cada uma das partes do processo. (The Net

Imperative, The Economist, June-1999)

Esta advertência, que não representa nada de novo na teoria da

administração, reforça a necessidade de integração entre parceiros comerciais e

explica porque a utilização da Internet para o comércio business-to-business é tão

importante e conveniente.

As empresas compreenderam as vantagens existentes e estão investindo

fortemente na infra-estrutura para viabilizar esta integração. Este desenvolvimento

tem se dado em torno da criação de "marketplaces". De maneira simplificada, este

modelo é constituído de um site na Internet onde fornecedores e clientes se

encontram e efetuam transações. Estas transações incluem não só a compra e

venda de produtos, mas também a troca de informações.

BERR YMAN et AI cita que o comércio eletrônico está cumprindo sua

promessa inicial nas transações business-to-business. Marketplaces que conectam

compradores e vendedores estão funcionando para muitas categorias de produtos e

criam valor ao tornar as transações comerciais mais eficientes. As experiências

iniciais mostraram que é possível conseguir uma redução entre 10% e 20% nos

custos de vendas, permitindo uma redução no preço final aos compradores.

(BERRYMAN et al, 1998)

Em relação aos marketplaces, eles podem ser classificados em 3 tipos de

acordo com o responsável pelo seu desenvolvimento e controle:
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Controlado pelo vendedor

Os compradores vão até o site procuram pela mercadoria ou serviço e

efetivam a compra. Além da venda online, pode estar disponível

informações sobre os produtos, situação do pedido e serviço de suporte. A

DeIl e a Cisco são exemplos de empresas que utilizaram este modelo de

maneira muito bem sucedida.

Controlados pelo comprador

Neste modelo, empresas estabelecem um site de compras, cnam

requisições de compras e convidam os fornecedores a apresentarem

propostas. Um exemplo de sucesso deste tipo de modelo é aGE.

Controlado por um intermediário

Neste caso, uma empresa estabelece um site que normalmente serve a um

ramo específico de atividade. O objetivo é ligar vários fornecedores a

vários compradores. Um exemplo deste caso é a Boeing que estabeleceu

um site onde as empresas de aviação podem fazer transações diretamente

com os fornecedores de peças para aviões.

Uma série de fatores influenciam na decisão do tipo correto de marketplace

que uma empresa deve ingressar. No entanto, as regras estão relativamente bem

definidas e esse é o motivo do crescimento cada vez mais rápido das transações

entre empresas. Neste contexto existe uma ordem que está se estabelecendo no

comércio business-to-business.
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li Tipos de IV arketplaee

Controlados pelo vendedor
- Loja virtual
- Compradores acessam a procura de Exemplos:

produtos, serviços e informações DeU e Cisco- Disponibiliza informações sobre os pedidos
efetuados pelos clientes

Controlados pelo comprador
- Comprador cria as requisições de compra
- Fornecedores colocam suas propostas Exemplo:
- Normalmente trabalham com fornecedores GE

pré-selecionados

Controlados por um intermediário II

- Normalmente ligado a um ramo de
atividade Exemplo:

- Interliga fornecedores e compradores com Boeing
interesses comuns

Comércio Eletrônico Business-to-Consumer

o comércio eletrônico Business-to-Consumer contempla a venda de

produtos ou serviços por empresas a clientes que sejam consumidores individuais.

Está incluído neste tipo, o comércio varejista onde a transação comercial é

efetuada eletronicamente através da utilização da Internet..

Desde o início da Internet essa área tem se constituído na grande promessa

do comércio eletrônico e, ao mesmo tempo, tem se revelado como um grande

desafio para as empresas que tentaram implantar seu modelo de negócio na

Internet.

Há uma série de benefícios que podem ser obtidos pelas empresas, pelos

consumidores e, em conseqüência, pela sociedade como um todo. No entanto, a

utilização do comércio eletrônico de maneira massiva impõe mudanças na forma

de operação das organizações e no comportamento das pessoas em resposta a
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constituição deste novo cenário. O sucesso das empresas passa pela compreensão

dos impactos destas mudanças.

O próximo capítulo analisa de forma mais detalhada as características do

comércio eletrônico business-to-consumer.
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Capítulo 2 - Perspectivas do Comércio Eletrônico B2C

Comércio Eletrônico B2C no Brasil

Apesar de ainda apresentar números modestos no Brasil, o comércio

eletrônico B2C tem uma perspectiva de crescimento acentuado a partir de 2004,

conforme previsão publicada pelo jornal Gazeta Mercantil. As vendas ao

consumidor devem atingir US$ 6,5 bilhões em 2005. O gráfico abaixo mostra uma

projeção de como se dará esta evolução. (Vendas on-line no país devem atingir

US$ 6,5 bi em 2005, Gazeta Mercantil, 14 Set. 2000)

Comércio Eletrônico no Brasil
Projeções de venda para o consumidor

7000T-----------------------,~----------~--------------~
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4000 ..-- ----..-------.-- -_..- --..-.-- - -.-- .

3000 .--_....----_.---_...._.._.----_.

2000 --..-..- -- -.- .

01-~11~5~==~2~2~6~~::::=-~-------.------.-------.-----~
441
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Fonte: Gazeta Mercantil- 14-Set-2000
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Para alguns setores específicos, o comércio eletrônico pode ser um negócio

muito mais promissor do que possa parecer. Um exemplo disto é o setor de TV's

por assinatura. Uma pesquisa efetuada pela Globocabo constatou que 70% dos

seus 925.000 assinantes têm computadores, sendo que, deste total, 40% acessam

regularmente a Internet. (Ações Brasileiras da Internet - É hora de lançar a rede?

- Revista Exame - 09-fev-2000)

As previsões de crescimento do comércio eletrônico são justificadas pelos

benefícios obtidos pelo consumidor. Existem vantagens importantes para o

consumidor final que o encorajam a utilizar o comércio eletrônico.

Vantagens e Desvantagens do Comércio Eletrônico

Do ponto de vista do consumidor, o primeiro grande benefício observado é

a possibilidade de acessar um número maior de fornecedores de maneira rápida e

barata. A distância física deixa de ser uma barreira no processo de pesquisa de

compra, ao mesmo tempo em que a busca de informações é mais agradável do que

uma consulta telefônica. Com isso, o comércio eletrônico proporciona um número

maior de opções para o consumidor, que passa a contar com produtos e serviços

com características, tais como qualidade e preço, mais variadas. O único requisito

necessário é a existência de uma linha telefônica e um computador para interligá-

lo a rede.

Outra característica importante do comércio eletrônico é a possibilidade

que é proporcionada ao consumidor de pesquisar informações sobre produtos ou

efetivar suas compras em qualquer horário. Normalmente, os sites de comércio

eletrônico estão disponíveis 24 horas em todos os dias da semana. No caso de

produtos que são totalmente digitais, há a vantagem adicional de que a entrega

pode ser imediata. Este é o caso de softwares, músicas e livros que podem ser

digitalizados e comercializados pela Internet sem a necessidade da utilização de

meios físicos para o transporte e entrega do produto.
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Comércio Eletrônico

Além disso, quando se trata de produtos tangíveis, grande parte do

processo de compra pode estar na obtenção de informações sobre o produto. Estas

informações vão desde condições comerciais, tais como preço, forma de

pagamento ou prazo de entrega, podendo chegar a detalhes mais técnicos, como

dimensões, potência ou material utilizado na fabricação. O consumidor quando vai

comprar um carro ou aparelho eletrônico tem um número muito grande de

informações que ele pode desejar obter antes de efetivar a compra. Com a

utilização da Internet as informações recebidas sobre os produtos podem atingir

um maior nível de detalhe e serem acessadas de maneira mais organizada e rápida

do que numa loja convencional.

É claro que além dos pontos a favor da utilização do comércio eletrônico

pelos consumidores, existem outros desfavoráveis. O primeiro, e mais básico, está

ligado a disponibilidade da infra-estrutura tecnológica necessária para utilização

da Internet. É necessário haver pelo menos um telefone e um computador numa
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casa para que o comércio eletrônico se desenvolva. O rápido desenvolvimento da

tecnologia de telecomunicações e o barateamento dos equipamentos eletrônicos

tendem a expandir rapidamente a penetração da Internet.

Outro ponto importante que é desfavorável ao comércio eletrônico, em

relação ao comércio tradicional, é a falta de interação humana entre as partes, o

que, de alguma forma, traz insegurança aos consumidores. A inexistência de uma

loja física onde se possa tocar e experimentar o produto, ou um papel assinado

garantindo a compra são características inerentes ao comércio eletrônico. A

superação deste obstáculo ao desenvolvimento do comércio eletrônico business-

to-consumer só poderá ser obtida com o desenvolvimento e amadurecimento de

empresas confiáveis e pela mudança de comportamento dos consumidores que

terão que aceitar esta nova situação para obter os benefícios oferecidos.

A ação de hackers que buscam senhas de acesso ou números de cartão de

crédito dos usuários para utilizar ilegalmente contribuem para aumentar a

desconfiança do consumidor em relação a esta modalidade compra. Neste campo,

a tecnologia aplicada a segurança tem evoluído de maneira a tornar a Internet um

ambiente seguro em relação a ações criminosas.

De qualquer forma, independente das limitações existentes, o comércio

business-to-consumer é uma realidade e tem crescido muito rapidamente. Por isso,

a maioria das empresas têm se preocupado em se posicionar em relação a este

cenário que está sendo criado.

Do ponto de vista das empresas há uma série de mudanças na relação com

o consumidor e a adaptação para se adequar a esta nova realidade não é simples.

Segundo TURBAN, LEE, KING e CHUNG esta mudança do mercado físico para

o mercado virtual tem algumas características que podem ser resumidas nos 11

pontos descritos no quadro a seguir. (TURBAN, LEE, KING, CHUNG, 2000, p.

27)
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Propaganda e marketing de massa Foco, propaganda e marketing interativo e
personalizado

Produção em massa Customização em massa

Monólogo Diálogo

Catálogos em papel Catálogos eletrônicos

Comunicação de um para muitos Muitos para muitos

Pensamento focado no fornecimento Pensamento focado na demanda

Cliente como um objetivo Cliente como um parceiro

Segmentação Comunidades

Produtos e serviços físicos Produtos e serviços digitais

Marcas e megamarcas Comunicação e diversificação

Desintermediação e nova intermediaçãoIntermediação

Não existe uma tendência claramente definida em relação ao posicionamento

das empresas neste campo, De maneira geral, as empresas estão fazendo várias

iniciativas buscando explorar as oportunidades abertas e experimentar diferentes

formas de atuação.

Neste esforço de adequação, várias empresas buscaram a Internet apenas

como um canal de distribuição adicional. No caso da indústria de bens de

consumo, o e-commerce aparece num momento interessante da evolução dos

mercados mundiais. Com a consolidação dos canais de distribuição e o

acirramento da concorrência na indústria, observa-se urna transferência do poder
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de negociação da indústria para o comércio, gerando também a um aumento na

demanda por serviços associados ao processo de venda.

Conforme observam FEIN e JAP, em artigo publicado na Sloan

Management Review, este processo de consolidação está substituindo empresas de

distribuição familiares por um pequeno número de distribuidores nacionais e

gerenciados profissionalmente. Procurando diminuir custos, estes distribuidores

fazem novas demandas sobre a indústria e multiplicam os requerimentos por

serviços. (FEIN e JAP, 1999, p. 61)

Neste contexto, o comércio eletrônico abre um caminho alternativo para a

indústria, podendo vir a se constituir em um canal de acesso direto ao consumidor

final e uma alternativa de recuperação da lucratividade perdida para o atual canal

de distribuição.

Porém, quando se analisa a questão de uma maneira mais detalhada,

verifica-se que a criação de um canal de distribuição direto com a utilização da

Internet pode gerar um conflito com a rede de distribuição já estabelecida. Além

desta aparente contradição, por trás do comércio eletrônico existem outras

questões complexas que precisam ser analisadas e entendidas para que se possa

tirar proveito de todo o potencial existente neste tipo de abordagem. Como

ressalta DA YAL, LANDESBERG e ZEISSER, muitas companhias continuam a

ver a Internet apenas como outro canal de distribuição - que existe para vender ou

gerar novos clientes para produtos off-line - e não como um novo meio com suas

próprias capacidades e requerimentos. (DA YAL, LANDESBERG e ZEISSER,

2000)

Artigo da revista The Economist também expressa a mesma opinião sobre

a maneira como as empresas têm começado seu relacionamento com a Internet. A

estratégia de Internet de muitas das grandes empresas de vanguarda tem sido

bastante direta: estabelecer um canal de distribuição novo e, potencialmente,

muito eficiente. Mas estas companhias irão descobrir em breve, se já não
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descobriram, que algo mais profundo do que tirar pedidos online é possível. (Net

Imperative, The Economist, June-1999)

Ou seja, o que está em jogo é muito mais do que a constituição de um canal de

vendas e sim a validação de um novo modelo sobre o qual a empresa deverá operar.

Neste sentido passa a ser fundamental a discussão da abordagem estratégica a ser

adotada pela empresa e qual o papel da Internet e do comércio eletrônico neste

quadro.

22



Capítulo 3 - A Estratégia no E-commerce

Visão tradicional de estratégia

Tradicionalmente, as empresas bem sucedidas se apoiavam num modelo de

estratégia onde o sucesso do negócio estava na obtenção de uma vantagem

competitiva que as colocasse numa posição superior a dos demais concorrentes.

Neste modelo, o foco estava na avaliação das variáveis do ambiente externo,

principalmente sobre os concorrentes, com o objetivo de preparar ações adequadas

para se defender de ataques de concorrentes e aproveitar oportunidades.

Neste contexto, o modelo de formulação de estratégia de maior destaque

foi desenvolvido por Michael Porter. Seu ponto de partida na formulação da

estratégia é a análise estrutural da indústria com objetivo básico de mapear as

informações relevantes no meio ambiente em que a empresa está inserida,

identificando as forças competitivas existentes. No modelo de Porter, há

basicamente 5 forças competitivas: entrada de novos competidores, ameaça de

substituição, poder de negociação dos compradores, poder de negociação dos

fornecedores e rivalidade entre os atuais concorrentes.

A meta da estratégia competitiva para uma unidade empresarial em uma

indústria é encontrar uma posição dentro dela em que a companhia possa melhor

se defender contra estas forças competitivas ou influenciá-las em seu favor.

(Porter, 1986, p.22)
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Forças que dirigem a concorrência na indústria (Porter, 1986, p. 23)

Além de ações específicas para lidar com cada uma das 5 forças, Porter

propõe 3 estratégias genéricas de longo prazo que a empresa pode perseguir para

gerar uma vantagem competitiva no longo prazo:

liderança no custo total através de um conjunto de políticas funcionais

orientadas para este objetivo básico;

diferenciação através da criação de algo que seja considerado único no

âmbito da indústria em que a empresa compete;

enfoque que são as estratégias anteriores aplicadas a um segmento

específico da indústria.
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Esta abordagem, que explica várias ações estratégicas de sucesso,

pressupõe uma certa regra nas ações das empresas participantes. PRAHALAD &

VENKATRAM comparam esta competição empresarial a uma peça tradicional de

teatro: no palco, os atores tinham papéis claramente definidos e os clientes

compravam bilhetes, sentavam-se e assistiam passivamente. Nos negócios,

companhias, distribuidores e fornecedores entendiam e aderiam aos seus papéis

bem definidos em uma relação corporativa. (PRAHALAD & VENKA TRAM,

2000,p.79)
A 5 forças competitivas propostas por Porter definem os papéis de cada um

dos atores dentro da peça teatral descrita por PRAHALAD e VENKA TRAM.

Ganhos de produtividade e inovação no produto são os fatores chaves para se

buscar uma distância em relação ao seu concorrente.

,
VANTAGEM ESTRATEGICA

Unicidade observada

pelo cliente
Posição de baixo custo

No âmbito de toda a LIDERANÇA NO

CUSTO TOTALindústria

Apenas um segmento

particular
ENFOQUE

Três Estratégias Genéricas (Porter, 1986, p. 53)

o ponto de convergência deste modelo de formulação estratégica é a

sustentação de uma vantagem competitiva que traz retornos maiores para uma
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empresa a partir da criação de valor através do produto oferecido pela empresa.

Uma produção de baixo custo ou inovação no produto eram elementos que

garantiam uma posição superior de uma empresa por longo período de tempo.

Vários fatores, como por exemplo a globalização, desregulamentação dos

mercados, acirramento da concorrência e avanços nos modelos de gestão

empresarial, têm contribuído para mudar este quadro. E o avanço tecnológico,

especialmente o rápido desenvolvimento das telecomunicações e da Internet, estão

estabelecendo uma nova dinâmica nesta visão de competição empresarial.

Confirmando esta tendência, no âmbito específico do comércio eletrônico

esta lógica da formulação estratégica parece não funcionar, conforme já observado

por vários autores. Boyett e Boyett defende que para ser bem sucedida (ou mesmo

para sobreviver) neste mundo dinâmico, as companhias não devem apenas tomar

ações tradicionais como diminuir custos e fechar fábricas não lucrativas, mas

também adotar atividades inovadoras, tais como, personalizar produtos, criar

novos produtos ou buscar excelência no serviço ao cliente. (BOYETT e BOYETT,

1995)

Ou seja, existe novos elementos que determinam uma mudança nas regras

do competição empresarial. Com o objetivo de entender quais são eles e porque a

lógica anterior não funciona no comércio eletrônico, serão analisadas as

estratégias genéricas básicas propostas por Porter dentro do contexto deste

ambiente.

Liderança em Custo

VENKA TRAMAN em recente artigo publicado na Sloan Management

Review, defende que a estratégia sempre é apoiada em diferenciais de custo e que

a Rede (Internet) não nega este axioma estratégico fundamental. Pelo contrário, a

Rede expõe as fraquezas inerentes aos competidores com alto custo.
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De fato, a questão de custo tem forçado empresas a mudarem o seu

processo de negócios para incluir a Internet. O custo das transações pela Internet é

menor que o custos de transação em um modelo tradicional de negócios. Ou seja,

na maioria dos casos, a questão de custos é um dos grandes diferenciais de

empresas que oferecem produtos e serviços utilizando a Internet em relação

àquelas que utilizam processos tradicionais.

Ou seja, custo é uma questão de sobrevivência e o comércio eletrônico

parece ser um caminho obrigatório para empresas de varejo. Porém, no momento

em que muitas empresas migram ou adaptam seus negócios para a Internet, qual é

a estratégia para ser bem sucedido na Internet?

É claro que uma operação ineficiente, com alto custo, inviabiliza o sucesso

de qualquer negócio. Na Internet este processo é potencializado, uma vez que os

existem mecanismos de pesquisa e intermediação que proporcionam ao

consumidor um maior poder na hora da decisão de compra.

Porém, uma liderança em custo não é garantia de sucesso. Avanços

tecnológicos que garantiam o domínio de uma empresa por vários anos, estão

sendo anulado pela rapidez de propagação de uma nova tecnologia. Todas as

empresas tem acesso rápidos às novas tecnologias.

Soluções direcionadas pela tecnologia da Internet são, na maiona dos

casos, facilmente replicáveis pelos competidores que tenham recursos e

capacidades para reagir. A facilidade de uso e o rápido desenvolvimento das

tecnologias relacionadas a Internet tem proporcionado muitas oportunidades de

negócios, porém também tem tornado estas oportunidades mais acessíveis a todos.

(WARE, GEBAUER, HARTMAN e ROLDAN, 1998)

Uma característica observada no desenvolvimento do comércio eletrônico

na Internet e que acentua este processo de replicação dos ganhos de produtividade

está relacionado a forma de constituição das empresas. A utilização de serviços

de empresas especializadas em pequena parte do processo de negócio e o uso da
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rede para fazer a interligação dos processos é uma característica comum dentro

deste ambiente. Este tipo de especialização das organizações permite que as

empresas consigam trazer os ganhos de produtividade obtidos por uma inovação

ou melhoria em um processo feito por outra empresa.

Num artigo publicado pela revista PC Magazine de Julho de 2000, são

apresentados várias empresas que, em seu conjunto, viabilizam a construção e

operação de uma nova empresa de varejo virtual. Existem sites especializados

desde a construção da loja virtual até o processo de garantia dos produtos.

(HEREL, 2000, p.l47)

o exemplo mais comum desta integração de processos de negócio é a

utilização de serviços de entregas de empresas especializadas (se for o caso de

venda de produto físico). Indo um pouco mais além neste conceito, a empresa

americana Stamps.com foi constituída com o objetivo de fazer a intermediação

entre um site qualquer de comércio eletrônico e os provedores de serviços de

entrega. Através de seus serviços é possível determinar qual a melhor opção de

envio de um produto para o cliente sem ter que fazer uma consulta aos vários

provedores de serviços de entrega. Respondendo algumas perguntas sobre

detalhes da encomenda, tais como tamanho e o peso, são fornecidas as opções

disponíveis e o preço de cada uma delas. É possível ainda que este serviço integre

o site de comércio eletrônico de tal maneira que o comprador possa fazer a opção

de entrega.

A conclusão desta análise das características deste novo ambiente de

negócios é que existe um diferencial de custo que pode ser explorado pela

utilização da comércio eletrônico em relação as formas de comércio tradicional.

Porém, uma vez dentro do comércio eletrônico uma estratégia puramente baseada

em uma liderança em custo dificilmente irá ser suficiente para o sucesso do

negócio no longo prazo. Se esta liderança existir, será por um período muito curto

de tempo que talvez não seja nem suficiente para tornar a empresa visível dentro

do mundo virtual.
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Diferenciação

Esta estratégia envolve o desenvolvimento de produtos ou serviços únicos,

com base na lealdade à marca. Uma empresa pode oferecer qualidade mais alta,

melhor desempenho ou características únicas, qualquer um desses fatores pode

justificar preços mais altos. (MINTZBERG et ai, 2000, p. 83)

o principal fator que contribui para tornar inadequada a aplicação da

estratégia de diferenciação no comércio eletrônico está ligado ao conceito de

customização em massa. Ao verificar a possibilidade de fabricar produtos de

acordo com as preferências dos consumidores sem um aumento do custo de

produção, há uma mudança no foco da estratégia das empresas. A busca de

atributos diferenciais para os produtos deixa de ser uma prioridade, para dar lugar

ao entendimento das preferências do consumidor.

Em 1980, DRUCKER já lançava críticas sobre a visão de que o

desenvolvimento e fabricação de produtos diferenciados necessariamente trariam

custos maiores. Ele previa que o desenvolvimento tecnológico traria novas

possibilidades chegando ao conceito de customização em massa. (DRUCKER,

1980)

MCKENNA vai mais além ao afirmar que: na verdade, hoje que existem

meios tecnológicos que permitem grande flexibilidade, os clientes esperam algum

tipo de customização ou personalização. Os custos da fabricação customizada de

produtos caem à medida que os aprimoramentos técnicos e as inovações

gerenciais permitem que as unidades de produção flexível, com ciclos curtos, se

aproximem mais dos baixos custos unitários dos ciclos da produção de massa.

Com isso, há uma tendência de diminuição de produtos fabricados em série.

(MCKENNA, 1998)

Artigo publicado pela revista Fortune cita o fenômeno da customização em

massa como uma revolução silenciosa que está se processando na maneira como
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os produtos são produzidos e os serviços são entregues. Companhias com milhões

de clientes estão começando a construir produtos desenhados para indivíduos

específicos. O que se pode observar é que esta realidade vai muito além dos casos

dos computadores da Dell ou das calças da Levi Strauss. (SHONFELD, 1998)

Alguns exemplos interessantes de produtos personalizados são:

pílulas com a exata mistura de vitaminas, minerais e ervas necessárias

para o consumidor

óculos moldados especificamente para um rosto específico.

CDs com a seleção de músicas escolhidas pelo consumidor.

cosméticos produzidos para combinar com o tom da cor da pele.

livros vendidos por capítulos, de acordo com a necessidade e o

interesse do leitor.

Na realidade, os conceitos da customização em massa transcendem o

ambiente da produção industrial e a tecnologia utilizada no comércio eletrônico e

na Internet suporta completamente seus conceitos. No comércio eletrônico B2C,

mais do que nunca, o que se espera é que as empresas cada vez mais personalize

seus produtos para atender as necessidades específicas de cada cliente. A

tecnologia de Internet possibilita uma customização dos sites de acordo com as

preferências de cada cliente.

SLYWOTSKY, em artigo publicado na Harvard Business Review, defende

que esta relação em que os fornecedores são capazes de entregar os produtos e

serviços desejados pelo cliente sem atrasos ou aumento no custo, é possibilitada

pelo que ele chama de "tabuleiros de escolha" (Choiceboards). Estes tabuleiros

são sistemas on-line interativos que permitem que consumidores individuais

desenhem seus próprios produtos escolhendo de um menu de atributos,

componentes, preços e opções de entrega. As seleções dos clientes enviam sinais

para os fornecedores do sistema de suprimentos que colocam em movimentos as

rodas dos processos de compra, montagem e entrega. (SL YWOTZKY, 2000)
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Com isso, o papel do consumidor neste sistema passa de um recebedor

passivo para um projetista ativo. Este é apenas um estágio mais recente na longa

evolução do papel do cliente na economia.

Ou seja, a conclusão que se chega é que já não é suficiente oferecer um

serviço ou produto diferenciado. Na realidade, a regra é entregar o produto que o

cliente deseja e isto significa abrir a possibilidade para que ele próprio desenhe

seu produto.

Transformação da organização de product centric para custo me r centric

Esta discussão leva a um questionamento da premissa básica do modelo de

construção de estratégia no qual o modelo de Porter se baseia: a criação de valor

através do produto. Diferenciação e custo são estratégias que concentram a

31



atenção da empresa no desenvolvimento de atributos do produto (product centric)

e esse é o motivo fundamental que explica a inadequação delas ao comércio

eletrônico. A lógica deste novo ambiente se dá em torno da interação com o

cliente e este deve ser o novo ponto de referência da estratégia. Ou seja, a grande

mudança na discussão de estratégia é a transformação do modelo de organização

focada do produto (product centric) para a organização focada no cliente

(customer centric).

Um Novo Tipo de Competição

A Internet está gerando mudanças fundamentais em todos os aspectos do

mercado consumidor, incluindo a experiência de venda, os processos de prestação

de serviços ao cliente e finalmente, o relacionamento entre empresa e consumidor.

Neste contexto, dois fatores, de certa forma antagônicos, chamam a

atenção neste novo mercado gerado pela Internet. O primeiro é o alcance que uma

empresa pode atingir quando estabelece um negócio baseado no comércio

eletrônico. E o segundo é o número de concorrentes potenciais que a empresa terá

que enfrentar.

É interessante notar que o alcance da Internet torna possível a uma empresa

atingir um mercado muito maior. É possível criar um mercado e desenvolver

transações comerciais com consumidores localizados em qualquer parte do

mundo. Se o produto a ser comercializado exige o transporte físico, é possível a

contratação de empresas especializadas em serviços de entregas que possuem uma

rede global de transporte, como por exemplo a UPS ou a Federal Express. Do

ponto de vista de cobrança e recebimento, o sistema de cartões de crédito permite

que, sem a existência de papéis, seja processado o pagamento. Um exemplo desta

interação pode ser observado quando se acessa o site da Amazon nos Estados

Unidos, onde é possível comprar um livro que será entregue no Brasil, na casa do
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comprador e, possivelmente, a um preço menor que aquele encontrado numa

livraria comum.

Isto dá a uma empresa de comércio eletrônico uma perspectiva de expansão

de seus negócios praticamente ilimitada. O único entrave ainda existente para o

desenvolvimento do comércio global, é que a transferência de diversos produtos

entre fronteiras nacionais sofre restrições alfandegárias.

Apesar do número de clientes potenciais ser muito maior, a concorrência

também é muito maior. Assim como é possível atingir um número muito maior de

consumidores, o consumidor tem a sua disposição um número muito maior de

fornecedores.

As características específicas proporcionadas pela Internet mudam

radicalmente a maneira como se dá a competição. Mais que isso, tão logo uma

companhia é bem sucedida em seu EC numa certa área, muitos competidores irão

tentar segui-la. (TURBAN, LEE, KING, CHUNG, 2000, p.73-74)

Do ponto de vista do consumidor isto se transforma em benefício. Por

exemplo, é muito fácil mudar de fornecedor, afinal a próxima loja está a apenas

um click de distância. De certa forma, no comércio eletrônico houve um aumento

do poder dos consumidores. Hoje, é mais fácil se fazer uma comparação de preços

entre várias lojas e mudar de fornecedor com apenas o click do mouse. Além

disso, existem sites desenvolvidos especialmente para ajudar o consumidor a

selecionar empresas e produtos.

PRAHALAD e VENKA TRAM comparam este ambiente competitivo atual

ao teatro experimental dos anos 60 e 70 onde todos e qualquer um pode fazer

parte da peça:

"Now the scene has changed, and business competition seems more like

the experimental theater of the 1960s and 1970s; everyone and anyone can be

part of the action. "
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No mesmo artigo, PRAHALAD e VENKATRAM sugere que os clientes

devem ser reconhecidos como competidores pelo aumento do controle sobre as

transações e o nível de conhecimento sobre o mercado, o que as vezes chega a ser

maior que o da própria empresa, e, consequentemente, pelo poder obtido em

extrair valor das transações comerciais. (PRAHALAD e VENKA TRAM, 2000, p

79)

Em grande parte graças a Internet, os consumidores vem cada vez mais

participando de diálogo ativo e explícito com os fabricantes de produtos e

serviços. Além disso, este diálogo não é mais controlado pelas corporações.

Consumidores individuais podem fornecer informações e aprender sobre o

negócio através de outros clientes. Consumidores podem agora iniciar o diálogo;

eles se moveram da audiência para o centro do palco.

Os clientes estão mudando fundamentalmente a dinâmica do mercado. O

mercado tem se tornado um fórum no qual os consumidores desempenham um

papel ativo na criação e competição por valor.

A conclusão é que a competição no mundo virtual do comércio eletrônico

para consumidores segue regras próprias que devem ser analisadas sob um novo

ponto de vista. Mais importante que o produto ou serviço fornecido, seu custo e

características físicas intrínsecas, é como se dá, de uma maneira global, a

interação com os consumidores.

Mercados altamente competitivos e informações abundantes colocaram o

cliente no centro do universo dos negócios. Nesse novo ambiente, as empresas

bem sucedidas são as que concentram o pensamento no cliente para identificar

suas prioridades e desenvolver concepções do negócio coerentes com essas

prioridades. (SL YWOTSKY e MORRISON, 1998)

A estratégia de sucesso na Internet deve ser baseada na liderança do

relacionamento com o cliente onde confiança e lealdade passam a ser itens

fundamentais para o estabelecimento de um negócio lucrativo. O importante é
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adequar a oferta a necessidade específica de cada consumidor. Com isso passam a

ser relevantes temas tais como customização em massa. E são esses conceitos que

vão suportar o sucesso de uma empresa de comércio eletrônico. Ou seja, a questão

é como trazer o cliente para o centro do foco estratégico da empresa.

Falta de Foco no Cliente

É interessante notar que colocar o foco no cliente não é uma realidade

óbvia para todas as empresas. PRAHALAD e VENKA TRAM comentam que a

contínua mudança nos negócios tem sido o foco dos debates nos últimos anos.

Praticantes e teóricos falam sobre companhias competindo como uma família.

Eles falam de alianças, redes e colaboração entre companhia. Mas pesquisadores e

executivos tem amplamente ignorado o consumidor, o agente que mais está

transformando o sistema industrial, como conhecemos hoje. (PRAHALAD e

VENKA TRAM, 2000)

SLYWOTSKY e MORRISON abordam o tema de empresas estabelecidas

e bem sucedidas no passado e sustentam que à medida que a empresa cresce, seu

centro de gravidade começa a se deslocar de uma forma lenta e sutil. A empresa

afasta-se dos clientes e concentra-se em si própria. Na fase de sucesso, a empresa

cresce mais e seu centro de gravidade desloca-se internamente, afastando-a ainda

mais dos clientes. Finalmente, a empresa concentra-se em si própria. Uma

empresa concentrada em si própria - seus orçamentos internos, preocupações com

recursos internos e políticas internas - terá grande dificuldade de adotar o

pensamento centrado no cliente. (SLYWOTSKY e MORRISON, 1998)

Há muitas empresas ainda que são centradas no produto. Companhias com

múltiplas linhas de produtos freqüentemente tratam cada uma delas como uma ilha

de negócio. Para cada produto, há uma equipe de vendedores, técnicos de suporte,

desenvolvimento de produto e cobrança. Há pouca comunicação através das

barreiras de produtos.
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Neste modelo, o cliente é um anônimo objetivo das campanhas de

marketing e os sistemas financeiros são desenhados para avaliar a participação de

mercado dos produtos, os custos do produto, a contribuição dos produtos para os

lucros. Porém, em última análise, a receita e os lucros vêm dos clientes e não dos

produtos.

Organizações que são alinhadas por produto e funções não podem

satisfazer um cliente que precisa ser reconhecido e lembrado. Não é possível obter

uma visão consolidada do cliente. Os dados existentes dentro da empresa são

sempre segmentados por linhas de produtos. Não há um conceito único de cliente.

Na implementação do comércio eletrônico se torna mais evidente a

importância de se adotar o pensamento focado no cliente, sendo este um requisito

básico para o sucesso da empresa.

Foco no Cliente

SLYWOTZKY e MORRISON, descreve o pensamento focado no cliente

como um processo desordenado, não linear e confuso, porém essencial. E tentando

colocar uma ordem, é proposto uma inversão da cadeia de valor. O cliente passa a

ser o primeiro elo da cadeia e todo o restante vem depois. (SL YWOTSKY e

MORRISON, 1998)

Com este modelo, a empresa passa a concentrar-se nas necessidades e

prioridades do cliente, identificando as opções através das. quais essas

necessidades e prioridades podem ser atendidas da melhor forma possível.

O pensamento focado no cliente passa a ser estruturado a partir da seguinte

seqüência:

Quais as necessidades e prioridades dos clientes?

Que canais podem satisfazer essas necessidades e prioridades?

Que produtos e serviços devem fluir através desses canais?
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Que insumos e matérias-primas são necessários para cnar os produtos e

serviços?

Que ativos e competências essenciais são críticos aos insumos e matérias-

primas?

Prioridades
Do

Cliente
Canais Oferta

Insumos
Matéria-
prima

Ativosl
ompetências

Essenciais

Esta proposta é interessante porque traz uma nova luz ao entendimento do

mercado para muitas empresas. A falta de foco no cliente leva empresas a uma

miopia, onde a situação é sempre entendida muito mais pelas percepções e

sentimentos dos executivos da companhia do que da opinião e requerimentos dos

clientes. Em muitos setores é possível observar empresas agindo da mesma forma,

focadas nos concorrentes e no produto.

Este é o caminho que se abre para a identificação de oportunidades

existentes no mercado. Então a empresa, para aproveitar estas oportunidades deve:

Decifrar as prioridades do cliente que estão sendo ignoradas.

Inventar um novo conceito de negócio que responda a essas

prioridades.

Criar uma nova zona de lucro com lucratividade extraordinariamente

alta.

PRAHALAD e VENKA TRAM, vão um pouco mais além e reconhecendo

que a importância que o cliente tem para a empresa está também no conhecimento

disponível. Desta forma propõe que o relacionamento com o cliente seja fonte de

competência da empresa.
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Ao longo do tempo a unidade de análise estratégica migrou de uma simples

companhia para uma família de negócios e finalmente para o que as pessoas tem

chamado de "companhia estendida", a qual consiste de uma empresa central

suportada por uma constelação de fornecedores. Mas, ao reconhecer que os

consumidores são uma fonte de competência, os administradores são forçados a

ampliar esta rede: a competência agora é uma função de coletar o conhecimento

disponível em todo o sistema - uma rede melhorada que inclui os fornecedores

tradicionais e clientes. (PRAHALAD e VENKATRAM, 2000)

Controlar as competências dos consumidores não é uma tarefa fácil. Mas

no mínimo, as empresas deveriam trabalhar com 4 formas fundamentais de lidar

com a competência dos clientes.

Propiciar um diálogo aberto e contínuo com os clientes;

Mobilizar comunidades de clientes;

Gerenciar a diversidade de clientes;

Criar experiências personalizadas com os clientes.

De qualquer forma, a mensagem mais importante é que uma empresa que

não está focada no cliente terá uma situação muito difícil na utilização do

comércio eletrônico para construir e manter a fidelidade dos clientes. Será

necessário consolidar as informações disponíveis sobre os clientes e alinhar os

processos de negócios entre produtos.

SEYBOLD cita oito fatores fundamentais para se obter sucesso na

implementação de comércio eletrônico, todos eles baseados no aprofundamento do

relacionamento com o cliente:

Escolher os clientes certos

Conservar a experiência total do cliente

Melhorar os processos de negócio que impactam o cliente

Prover uma visão 360 graus do relacionamento com o cliente
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Deixar os clientes se ajudarem

Ajudar os clientes a fazer seus trabalhos

Entregar um serviço personalizado

Apoiar comunidades

Hoje, companhias que medem a lucratividade dos clientes e se organizam

para reter clientes tem uma vantagem estratégica. Num futuro muito próximo, os

clientes esperarão ser reconhecidos e esperam receber o que eles precisam. Dentro

de dois anos, companhia que identificam e apoiam os clientes serão a regra.

Empresas ainda vendendo famílias de produtos para clientes anônimos serão

estranguladas para se manterem lucrativas. (SEYBOLD, 1998, p. 65)

Conectando as teorias escritas sobre estratégia e comércio eletrônico,

observamos a existência de uma série de pontos comuns que passam a ser

mandatórios no desenho estratégico das empresas de sucesso de comércio

eletrônico. Com isso, é possível estabelecer os princípios básicos sobre os quais o

trabalho de foco no cliente nas empresas de comércio eletrônico de varejo devem

se apoiar.

Modelo de Análise

A discussão conduzida nas seções anteriores nos conduz a visão de que o

objetivo estratégico que as empresas devem buscar no comércio eletrônico é a

tornar o cliente o seu principal ativo. Só que a aquisição deste ativo não poderá

ser feita através de meios monetários. O que se deve se buscar é o domínio da a

experiência total que o cliente receberá.
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PINE e GILMORE propõe que a experiência é uma nova fonte de valor

econômico. Situada no quarto nível de evolução da interação dos mercados, a

experiência proporciona um valor maior que todas as fontes anteriores. (PINE e

GILMORE, 1999)

Diferenciada Relevante
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Diferenciada Irrelevante

Mercado Premium

Preço

Tendo isso em mente, é possível discriminar fatores individuais que

trabalhando em conjunto direcionam o modelo de negócio a ser adotado. Olhando

especificamente a experiência e o desenvolvimento de um negócio baseado no

comércio eletrônico podemos observar que a relação com o cliente e o seu

envolvimento pode se dar por uma série de maneiras diferentes. Porém a liderança

do relacionamento com o cliente não pode ser obtido olhando-se apenas um ou

outro ponto. Desta forma a estratégia a ser elaborada deve ser abrangente para

cobrir todos os aspectos ligados ao interação com o cliente.

o modelo proposto resume o relacionamento do cliente em 4 tópicos:

Atenção

Confiança
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Customização ou Personalização

Fidelidade

Todos estes tópicos são muito importantes, mas não funcionam

isoladamente. O importante é como eles são articulados em conjunto. A relação

com o consumidor acontece mais ou menos nesta ordem.
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Capítulo 4 - Modelo de Relacionamento com o Cliente no E-

commerce

A característica de rede das tecnologias de Internet forma uma infra-

estrutura natural para suportar e transformar relações.

(WARE, GEBAUER, HARTMAN e ROLDAN, 1998, p.76)

Visão Geral do Modelo

A idéia do modelo é propor uma visão integrada dos pontos fundamentais

que sustentam o sucesso de um negócio baseado no comércio eletrônico business-

to-consumer. Os tópicos foram ordenados pela maneira como se desenvolve o

relacionamento entre a empresa e o cliente.

Em primeiro lugar se dá o encontro do cliente com a empresa. Dado o

número de sites existentes, um grande esforço tem que ser despendido para atrair

o cliente para o um site específico de comércio eletrônico.

Em seguida se processa a transação e onde o cliente tem toda a experiência

da compra. Neste ponto dois grandes temas aparecem. O primeiro se refere aos

aspectos ligados a confiabilidade. Como toda a transação é feita sem o contato

pessoal, o cumprimento de prazos de entrega e a qualidade, por exemplo, são

elementos importantes para estabelecer um relacionamento de confiança com o

consumidor. Além disso, fatores ligados a segurança também são importantes para

garantir que o consumidor esteja tranqüilo, já que nenhum comprovante ou algo

similar será entregue ao cliente.

O outro ponto que faz parte da experiência de compra é a personalização

dos serviços e produtos oferecidos. A Internet abre espaço para a oferta de

produtos e serviços personalizados, sendo um fator fundamental para o sucesso de

negócio baseado no comércio eletrônico.
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o último bloco está relacionado aos fatores que fazem com que o

consumidor volte novamente ao site para fazer uma nova compra. Afinal, é só

através da fidelidade que um negócio de comércio eletrônico pode realmente ser

lucrativo.

Existe ainda um processo de retroalimentação em que os clientes regulares

do site passam a ser a forma mais eficiente de atração de novos clientes e também

a forma mais barata. Este é um elemento propulsor da rentabilidade do negócio.

É importante notar a interdependência dos 4 fatores e como eles atuam de

maneira conjugada. Em alguns momentos é difícil colocar um limite entre onde

começa e onde termina um destes processos. Por exemplo, confiança e fidelidade

são conceitos muitas vezes aparecem juntos na literatura sobre o assunto. Ainda

que seja impossível obter fidelidade sem a existência de confiança, a atração dos

clientes corretos e a certeza de que estes clientes obtiveram o produto ou serviço

exato que era desejado também são fatores imprescindíveis e que não estão

diretamente relacionados ao desenvolvimento e manutenção da confiança entre a

empresa e o consumidor.

Em seguida serão apresentados cada um dos quatro temas com uma

discussão mais detalhada dos conceitos existentes.

Atenção

"1 built it, and they didn 't come" is quickly becoming a cliché in the

Web world, but the fact is, the competition for visitors is getting

tougher.

(METZ, 2000)

Conforme já mencionado anteriormente, o número de clientes que podem

ser alcançados através do comércio eletrônico suportado pela Internet é muito

maior que o número de clientes que podem ser alcançados no comércio
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tradicional. No entanto, o número de opções de empresas e produtos disponíveis

para o consumidor também é maior.

Com o elevado número de sites existentes na Internet, capturar a atenção

do consumidor não é uma tarefa simples. Atrair um cliente novo é uma tarefa

difícil e muito cara. TURBAN, LEE, KING, CHUNG citam ainda que atrair

clientes para uma companhia online pode ser difícil, porque é necessário primeiro

convencê-los a comprar online e então fazê-los escolher sua companhia ao invés

dos outros competidores online. Onde os clientes compram e para que torna-se a

chave para o sucesso de qualquer negócio. (TURBAN, LEE, KING, CHUNG,

2000, p.74)

Uma vez que um cliente decide fazer uma compra, ele começa ativamente

a procurar onde efetuar sua compra. Neste estágio, todos os tradicionais fatores na

equação de marketing se tornam importantes: características do produto, preço

disponibilidade, etc. Marca e reputação são obviamente importantes neste ponto

(mais para alguns tipos de produtos e menos para outros). De qualquer forma, o

cliente pesquisa através de propagandas, visitas às lojas, conversas com amigos,

observação do que outros compraram e, geralmente, estreitam a seleção de

fornecedores.

Claramente, a Web facilita esta pesquisa por um fornecedor do produto ou

serviço desejado. Na verdade, o número e a profundidade de informações sobre

fontes potenciais dos produtos ou serviços poderia ser o elemento de agregação de

valor mais importante da Internet. Literalmente milhões de páginas da Web estão

disponíveis para qualquer um que tenha um computador e um modem. Poderosos

mecanismos de pesquisa ajudam a levar os consumidores a sites com informações

potencialmente interessantes e relevantes. A Web coloca o consumidor em um

shopping center global e virtualmente possibilita uma mudança instantânea de

uma loja para outra. Comparações são muito fáceis.
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Trazer clientes

As empresas têm usado diferentes estratégias para atrair e reter clientes.

Entre as abordagens clássicas (familiares a qualquer consumidor) estão as

promoções (ofertas com descontos especiais, leve 2 pague 1, cupons, etc.),

descontos, propagandas, testemunho de artistas ou atletas e humor.

No mundo da Internet, as companhias estão usando todo o poder e as

capacidade dos navegadores gráficos para gerar interesse. Logos atrativos e outros

gráficos, freqüentemente com o poder adicional de vídeos full-motion e/ou

desenhos animados e faixas, são as técnicas mais comuns de captar a atenção dos

olhos do usuário.

Mas gráficos interessantes são apenas uma maneira de chamar atenção,

mas eles contribuem pouco para construir relações significativas. Algumas

empresas também se apoiam em outras técnicas já usuais, tais como loterias e

brindes e continuamente mudam o conteúdo das suas páginas para que os

consumidores retornem com alguma freqüência.

No entanto, estas técnicas, por mais intrigantes e criativas que sejam,

geralmente não constróem uma ligação com os consumidores nem estrutural e

nem emocional. Na melhor das hipóteses, elas criam interesse, oferecem uma

novidade ou uma boa oferta. Mas, estas estratégias, por S1 só, raramente

constituirão a base para relacionamento de longo prazo com clientes. (WARE,

GEBAUER, HARTMAN e ROLDAN, 1998, p.201)

Na realidade, o fato da Internet proporcionar um mercado extremamente

abrangente requer que as empresas de alguma forma tenham um foco no seu grupo

de clientes para poder servi-los de uma forma eficaz.

REICHHELD e SCHEFTER citam que a falta de foco é um erro comum de

executivos quando olham a Internet. Como um site da Internet está acessível a

qualquer cliente, a qualquer hora e em qualquer lugar, há uma tentação enorme de
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se tentar atrair tantos clientes quanto possível. Esta tentação é reforçada pelos

investimentos feitos no desenvolvimento do site que normalmente as empresas

incorrem no lançamento de um e-business. Com isto, há uma busca do maior

número de clientes possível como uma maneira de se amortizar mais rapidamente

os custos fixos.

Porém uma busca indiscriminada de clientes compromete a lucratividade.

Na maioria dos negócios baseados na Internet, um cliente precisa permanecer

ativo por pelo 2 ou 3 anos para que a empresa recupere seu investimento inicial na

aquisição do cliente. Desta forma, qualquer empresa que tenha uma estratégia de

obter clientes o mais rápido possível sem se preocupar com o potencial de

relacionamento de longo prazo pode ter uma má surpresa. (REICHHELD e

SCHEFTER, 2000)

Trazer os clientes certos

Ou seja, independente da técnica utilizada para atrair os clientes, o mais

importante é fazer uma seleção dos clientes corretos. É importante fazer algum

tipo de análise de lucratividade e entender as características dos clientes mais

lucrativos. Normalmente, os clientes corretos são aqueles que encontram valor no

serviço ou produto entregue e essa é a chave fundamental para a construção de um

negócio bem sucedido.

Depois de identificar quais são as características dos clientes desejados

deve-se desenhar e colocar em prática uma estratégia para atraí-los e,

possivelmente, desenhar uma estratégia para evitar os clientes indesejáveis, por

exemplo, aqueles que estão apenas atrás de mercadorias com desconto. Uma outra

possibilidade é analisar os clientes que proporcionam uma baixa lucratividade e

fazer mudanças na operação de maneira a torná-los lucrativos

Entre outras coisas, Patricia Seybold cita como passos para conseguir

atingir os clientes corretos (SEYBOLD, 1998, p. 69):
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Conhecer quem são os clientes e os possíveis "prospects"

Descobrir quais clientes são lucrativos

Decidir quais clientes se deseja atrair ou manter

Além de tudo isso, a falta de um foco nos clientes corretos terá como efeito

a impossibilidade de desenvolvimento de uma site realmente eficiente que atenda

ao tipo de cliente específico. Com isso, a tentativa de se atender a todos os tipos

de clientes pode trazer problemas na navegação comprometendo também a

confiança que o cliente deposita na empresa e a fidelidade.

REICHHELD e SCHEFTER cita que a falta de foco torna a fidelidade

muito mais difícil. Tentando ser tudo para todas as pessoas, acomodar todos os

níveis de conhecimento técnico, todos os requerimentos de serviços, todas as

sensibilidades de preços e todos as preferências de marcas, um site deve estar

constantemente adicionando novas funções. Quando isto acontece, o processo de

carga do site se torna mais lento e a utilização mais complexa. O resultado disto,

logicamente, é o descontentamento dos clientes. (REICHHELD e SCHEFTER,

2000)

A Experiência de Compra

Uma vez tratado o tema de quais são os itens relevantes no processo de

atração de clientes para o site de comércio eletrônico, o passo seguinte é analisar

os aspectos relacionados a experiência de compra. Esta tema envolve desde os

elementos que compõem a interação com o cliente no processo de compra,

comumente chamado de navegação até os processos seguintes, incluindo a

entrega do produto ou serviço, a forma e a qualidade serviços de garantia e a

disponibilidade do suporte na utilização do produto. Na experiência de compra é

onde efetivamente se constrói a imagem da empresa perante o consumidor.

DA YAL, LANDESBERG e ZEISSER fazem uma comparação entre um

produto no conceito de comércio tradicional e efeito da Internet, afirmando que os
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profissionais de market sabem o que uma marca é no mundo físico: a soma, na

mente do consumidor, da personalidade, presença e performance de um

determinado produto ou serviço. Estes 3 p's são essenciais na Internet. Além

disso, desenvolvedores de marcas digitais devem gerenciar a experiência online

do consumidor, do primeiro encontro, a compra até a entrega e o que vem depois.

Desenvolvedores de marcas digitais devem cuidar das experiências online do

consumidor pela simples razão de que elas - boas, más ou indiferentes -

influenciam a percepção do consumidor em relação a marca do produto.

Colocando de uma maneira diferente, na Internet, a experiência é a marca.

(DA YAL, LANDESBERG e ZEISSER, 2000)

Na experiência de compra no comércio eletrônico, o relacionamento pode

ser visualizado sob duas dimensões diferentes e que serão fundamentais para seu

desenvolvimento: confiança e personalização.

Confiança

Enquanto o comércio eletrônico se desenvolve e amadurece, seu sucesso

dependerá em grande parte da conquista e manutenção da confiança. O conceito

de confiança é crucial porque ele afeta vários fatores essenciais das transações

online, incluindo segurança e privacidade. Sem confiança, o desenvolvimento do

comércio eletrônico não pode atingir todo o seu potencial.

Quando se vai a uma loja e se processa uma compra, existe uma série de

pontos que são percebidos e interpretados pelo consumidor até que o ato de

consumo seja terminado. O atendimento do vendedor, a aparência da loja e o

contato físico com o produto são alguns fatores que de alguma forma influenciam

no relacionamento que se desenvolve entre a loja e o consumidor afetando o grau

de confiança depositado pelo consumidor na empresa.

Consumidores vêem o mundo da Internet como um caos, oferecendo tanto

possibilidades como ameaças. Somente depois de acreditarem que têm um
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controle seguro sobre seus dados dentro do sistema, eles passam a começar a

experimentar o comércio eletrônico. Enquanto a confiança se desenvolve ao longo

do tempo, a comunicação de confiabilidade deve ocorrer tão logo a interação

comece.

Num estudo conduzido pelo Cheskin Research e Studio Archetype/Sapient

dois pontos importantes que foram identificados como forma de comunicar

confiança ao consumidor foram navegação e "fulfillment". (eCommerce Trust

Study, 1999)

Navegação

Num site virtual, existe uma vantagem que é a possibilidade de se obter

informações sobre um número de produtos muito maior e com muito mais

facilidade. Porém, a falta do contato pessoal precisa ser compensada por uma

navegação eficiente, que garanta rapidez, simplicidade e sobretudo não permita a

existência de dúvidas.

Isto significa que o acesso as informações deve ser rápido. Não adianta a

apresentação de uma tela com gráficos muito sofisticados ou com informações

muito detalhadas, mas que demore muito para ser carregada. Este é um fator

muito importante, principalmente se o objetivo é alcançar o cliente em sua

residência onde a utilização de linhas telefônicas comuns proporciona uma

lentidão no acesso a Internet.

Ao mesmo tempo, o processo deve ser simples e intuitivo. O consumidor

tem que se sentir atraído a continuar a navegação. É muito importante que a cada

passo seja esclarecido o que está acontecendo.

Dentro do item navegação, é importante chamar a atenção para um ponto

fundamental para o desenvolvimento da confiança que é a garantia de que é

seguro a compra através do site de comércio eletrônico. A comunicação de que o

site possui itens de segurança deve ser feito de maneira muito clara, inclusive
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dando a possibilidade ao cliente de explicações detalhadas de como o processo é

feito.

Apesar de ser importante por vários motivos, no comércio eletrônico, a

marca tem uma importância especial por dar uma maior segurança ao cliente.

Desta forma, marcas conhecidas no mundo real, passam a ter uma vantagem na

implementação de um comércio eletrônico. Isto foi confirmado na pesquisa do

Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient, onde marcas mais conhecidas

proporcionavam maior grau desconfiança aos clientes. (eCommerce Trust Study,

1999)

Ainda relacionado a navegação está a questão de privacidade das

informações fornecidas pelo cliente. Durante a navegação deve ficar claro ao

cliente como serão tratadas as informações do consumidor que a empresa irá

adquirir ao longo do relacionamento.

"Fulfillment"

No comércio eletrônico, como toda a transação é feita sem o contato

pessoal, o cumprimento requisitos, tais como prazo de entrega e qualidade, torna-

se um elemento importante para estabelecer um relacionamento de confiança com

o consumidor. Além disso, fatores ligados a segurança também são importantes

para garantir que o consumidor esteja tranqüilo, já que nenhum comprovante ou

algo similar será entregue ao cliente.

Outro ponto são os fatores intrínsecos relacionados ao produto. Prazo de

entrega, o processo de cobrança, o serviço de instalação e assistência técnica (se

for o caso). Todos são fatores importantes no comércio tradicional, mas no

comércio eletrônico é ainda mais relevante por ser o contato que o cliente tem

com o produto.

Adquirir e reter clientes online significa fornecer a satisfação completa

deste a promessa inicial até a entrega na porta do consumidor. Isto não é simples e

certamente não é uma proposição virtual. Na verdade, fulfillment online força as
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companhias de Internet além de entrar ordens, separar a mercadoria, empacotar e

enviar - processo padrão nas empresas tradicionais, o qual se supunha que o

varejo eletrônico tinham deixado para trás. Varejo eletrônico deve também

responder aos pedidos dos clientes de maneira rápida e acurada (enquanto aprende

seus hábitos de compras e preferências) e fazer bom uso dos dados gerados

durante as transações.

Personal ização

Os novos consumidores esperam das organizações, se não reverência, pelo

menos o respeito dispensado a um semelhante. A linguagem empresarial

tradicional revela uma atitude diferente por parte dos gerentes, que,

irrefletidamente, vêm recorrendo aos "alvos" de marketing contidos em

"segmentos" de mercado formados por pessoas com desejos e necessidades

supostamente quase idênticos. (. ..) A outra parte da distorcida equação de

marketing tem ditado que lidar com consumidores individuais é perda de tempo. E

tempo é dinheiro. Portanto, argumenta-se que é necessário classificar os

consumidores em grandes grupos monolíticos e tratá-los como se todos pensassem

e agissem da mesma maneira. (MCKENNA, 1998)

Marketing um-a-um (One-to-one), também conhecido como marketing de

relacionamento, promete aumentar o valor da base de clientes estabelecendo uma

relação de aprendizagem com cada cliente. O cliente relaciona algumas de suas

necessidades e a empresa customiza seu produto ou serviço para satisfazê-lo. Cada

interação e modificação melhora a habilidade de combinar o produto ao cliente

específico. Finalmente, mesmo se um concorrente oferece o mesmo tipo de

serviço, o cliente não terá a possibilidade de desfrutar o mesmo nível de

conveniência sem utilizar algum tempo para ensinar o competidor lições já a

primeira companhiajá aprendeu. (PEPPERS, ROGERS E DORF, 1999)

Apesar da teoria atrás do marketing um-a-um ser simples, a implementação

é complexa. Muitas companhias iniciaram a implementação do marketing um-a-
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um sem a preparação devida. Estas empresas utilizaram erroneamente alguns

conceitos, entendendo isto como uma desculpa para perturbar os clientes com

excessivas campanhas de telemarketing e mala direta.

Conforme citado por PINE lI, PEPPERS e ROGERS, clientes, sejam eles

consumidores ou empresas, não querem mais opções. Eles querem exatamente o

que eles querem - quando, onde e como eles querem - e a tecnologia agora faz

com que seja possível para as companhias lhes darem isso. Tecnologia interativa e

bancos de dados permitem as companhias processar uma grande quantidade de

dados sobre clientes individuais a um custo relativamente baixo. (PINE lI,

PEPPERS e ROGERS, 1995)

Uma companhia que aspira dar aos clientes exatamente o que eles querem

deve olhar para o mundo com novas lentes. Deve usar a tecnologia para se tornar

duas coisas: um "mass customizer" que provê bens e serviços personalizados de

maneira eficiente e "one-to-one marketer" que processa informação de cada

cliente sobre suas específicas necessidades e preferências. A combinação deste

dois itens amarram produtor e consumidor no que PrNE 11, PEPPERS e ROGERS

chamam de relação de aprendizagem, um conexão contínua que vai se tornando

mais completa conforme os dois se interagem, colaborando para alcançar as

necessidades do consumidor ao longo do tempo.

Relacionamento de aprendizagem

Em relações de aprendizagem, clientes individuais ensinam a companhia

mais e mais sobre suas preferências e necessidades, dando a companhia uma

imensa vantagem competitiva. Quanto mais os clientes ensinam para a companhia,

melhor ela se torna em fornecer o que eles querem - exatamente o que eles

querem - e mais difícil será para um competidor encantá-los. Mesmo que um

competidor tenha exatamente as mesmas capacidades, um cliente já envolvido
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numa relação de aprendizagem com uma companhia teria que gastar tempo e

energia para passar ao competidor o que a outra empresa já sabe.

Customização em massa

Enquanto a produção em massa dita uma relação de um para muitos, a

customização requer um contínuo diálogo com os clientes. A produção em massa

se apoia em uma eficiência em custo. Mas a customização em massa é uma

técnica de flexibilização da manufatura que pode reduzir drasticamente os

estoques. E customização em massa tem duas grandes vantagens sobre a produção

em massa: está a serviço do cliente e faz completo uso das mais avançadas

tecnologias.

Uma longa lista de avanços tecnológicos que fazem a customização

possível foram colocados em funcionamento. Equipamentos fabris controlados por

computador e robôs industriais tornam mais fácil reajustar rapidamente as linhas

de produção. A proliferação dos leitores de código de barras torna possível

rastrear virtualmente cada parte de um produto. Bancos de dados podem guardar

trilhões de bytes de informações, incluindo preferências individuais de cada

cliente. Impressoras digitais tornou fácil mudar a embalagem de um produto.

Sistemas de informação voltados ao gerenciamento da cadeia de suprimentos e a

logística controlam conjuntamente a manufatura e distribuição. (SHONFELD,

1998)

Internet

A Internet tem o papel de viabilizar uma visão integrada de todos estes

fatores tecnológicos da customização em massa. Joseph Pine cita que tudo que

você pode digitalizar, você pode customizar. Informação é mais fácil de

customizar que bens físicos. A porção de informação de qualquer bem ou serviço

está se tornando uma parte cada vez maior de seu valor total. A Internet torna fácil

para as companhias movimentar os dados de um pedido feito em formulário online

para o chão de fábrica. Acima de tudo, a Internet torna fácil para a empresa
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conduzir um processo contínuo de diálogo com cada um de seus clientes para

aprender sobre eles e responder a exatamente suas preferências.

É importante também ressaltar que o processo contrário também é válido.

A Internet oferece ao cliente a oportunidade de reconhecer mais facilmente qual

empresa tem mais valor a oferecer a ele e se ele não está feliz com o que uma

companhia tem a oferecer, toda a informação sobre um concorrente está a apenas

um clique de distância.

Fidelidade

Fechando o modelo está o conceito de fidelidade, que está ligado as ações

desenvolvidas pela empresa no sentido de prolongar o relacionamento com o

cliente garantindo que o processo de compra seja repetido sem a necessidade de

incorrer aos mecanismos de atração, tais como promoções ou propagandas. A

fidelidade, ao mesmo tempo que é resultado da confiança depositada pelo

consumidor na empresa e da oferta de uma relação personalizada, é ela que vai

garantir uma vantagem competitiva através do processo de aprendizagem proposto

pela personalização.

Numa pesquisa REICHHELD e SCHEFTER em 1990 mostraram que para

diferentes indústrias, o alto custo de captação de clientes os torna não lucrativos

durante os primeiros anos do relacionamento. Somente alguns anos depois,

quando os custos de servir os clientes fiéis caem e o volume de suas compras

aumentam é que se começa a obter lucros. A pesquisa apontava que aumentando a

taxa de retenção em 5 %, os lucros aumentavam entre 25% e 95 %.

Quando a mesma metodologia é aplicada a empresas de e-cornmerce, o que

se observa é que existe uma potencialização do efeito apresentado. No começo do

relacionamento, os gastos para se adquirir um cliente no comércio eletrônico é

maior do que nos negócios tradicionais. Porém, no decorrer do tempo, o

crescimento do lucro acelera a uma taxa também maior. Além dos clientes
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passarem a comprar mais online no decorrer do tempo, a empresa de comércio

eletrônico tem uma facilidade maior para estender sua linha de produtos.

(REICHHELD e SCHEFTER, 2000)

Adquirir novos clientes na Internet é muito caro e, a não ser que estes

clientes façam muitas e repetidas compras ao longos dos anos, os lucros

permanecerão baixos. Sem a liga da lealdade, mesmo o modelo de comércio

eletrônico mais bem desenhado irá fracassar.

Encantar o cliente

A escolha dá poder ao consumidor. Um consumidor com poder se torna um

cliente fiel por força da oferta de produtos e serviços moldados cuidadosamente

para as suas necessidades. Isso resulta em uma inversão do padrão do passado,

pelo qual os consumidores ou usuários tinham que moldar suas vidas de acordo

com o produto ou serviço desejado.

Além disto, os esforços de vendas parecem ser direcionados para a

identificação de novos clientes, ao invés de encantar a base de clientes existentes

de tal maneira que cada cliente gaste mais e mais nos produtos e serviços da

organização. O custo de achar novos clientes normalmente ultrapassa a compra

inicial feita por um cliente.

É importante salientar que lealdade não é estabelecida através da

tecnologia. Ela é conquistada através da entrega ao cliente de uma experiência

superior. Encorajando repetidas compras entre seus clientes mais lucrativos, as

empresas podem iniciar um ciclo de vantagens econômicas. O efeito da lealdade

as possibilita pagar melhor seus empregados, fornecer aos investidores um fluxo

de caixa melhor e reinvestir mais agressivamente para melhorar ainda mais o valor

entregue aos clientes.
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Comunidades

Além da conveniência oferecida pelo processo de confiança e

personalização descritos, WARE, GEBAUER, HARTMAN e ROLDAN sugerem

ainda a existência de uma ligação emocional (emotional bond) que pode

influenciar a criação de fidelidade entre a empresa e seus clientes. Este tipo de

ligação se refere a situações onde os clientes estão presos a um relacionamento

com uma empresa porque existe uma associação dos produtos a um conjunto de

símbolos emocionalmente fortes. Neste caso, a lealdade é construída usando

métodos que não afetam diretamente a eficiência da operação do produto ou

serviço da empresa. Estes métodos normalmente envolvem de alguma forma

rituais baseados em comunidades, que ligam o produtos da empresa a símbolos

que tem um grande impacto emocional dentro um grupo cultural pertinente.

(WARE, GEBAUER, HARTMAN e ROLDAN, 1998, p.201)

A Internet é um veículo natural para construir e sustentar comunidades.

Geralmente, as comunidades são construídas ao redor de interesses comuns. Se a

base clientes de uma empresa possui algum interesse comum é possível criar uma

comunidade patrocinada por esta empresa. Uma comunidade virtual é uma

maneira de manter os clientes em contato com a empresa, incentivando-os a voltar

ao site com alguma freqüência. Além disso, a utilização das informações

fornecidas pelos clientes é uma forma de aprendizagem que pode ser direcionada

para o entendimento de como os consumidores atribuem valor as características

do produto e como a empresa pode aproveitar isto.

Outra característica observada em comunidades virtuais já existentes é que

os clientes gostam de se ajudar. Na utilização de um produto ou resolução de

problemas a troca de experiências entre consumidores que possuem um produto

em comum pode ser a melhor forma de resolver um problema. E o que se observa

é que quando a existência de uma comunidade virtual naturalmente leva os

clientes a fazerem esta troca de experiência.
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É claro que existem uma série de preocupações na criação de comunidades

e de como elas devem gerenciadas de forma a trazer vantagens para a empresa e

evitar prejuízos.

Referências

Além de comprar mais ao longo do tempo, os clientes fiéis freqüentemente

também indicam novos clientes para o fornecedor agindo como um processo de

atração de novos clientes. A referência de um fornecedor, mesmo no comércio

tradicional é uma coisa importante, porém na Internet existe um efeito

amplificado pela facilidade comunicação proporcionada pelos mecanismos de

correio eletrônico, salas de bate-papo, comunidades.

Modelo de Análise

No próximo capítulo será utilizado o modelo descrito para analisar a

estratégia da empresa de varejo Amazon.com. A idéia é observar como a empresa

utilizou cada um dos 4 elementos para construir uma estratégia de sucesso.
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Capítulo 5 - Análise do Caso Amazon.com

Por que a Amazon. com?

A Amazon.com é um dos casos mais controvertidos da Nova Economia. A

empresa, apesar de nos seus 5 anos de existência nunca ter dado lucro e ter um

valor de ativos relativamente baixo, no ano 2000 teve seu valor de mercado

avaliado em quase US$ 15 bilhões.

Ao mesmo tempo que é admirada por muitos, também tem sido alvo de

muitas críticas. Neste momento em que parece haver uma caça as bruxas em

relação as empresas da Nova Economia, muitas críticas são apresentadas em

relação ao modelo de negócios da Amazon.com.

Em artigo publicado pela revista Fortune, LOOMIS analisa

especificamente a situação financeira da Amazon e não lança dúvidas em relação

a capacidade de geração de lucros da empresa e sua sobrevivência. A crítica

lançada vai em outra direção voltada especificamente para o mercado acionário e

se resume no título do artigo: "Amazon so far has produced nothing but losses.

But the real question isn't whether it will one day make money - it will - but

whether the profits will be large enough to support its splashy market evaluation."

(LOOMIS, 2000)

Ou seja, a grande questão é quanto vale uma empresa que teve um

crescimento de vendas de 169% em 1999 e tem uma base de mais de 17 milhões

de clientes.

Apesar de toda a polêmica existente na análise da empresa, é impossível

negar o sucesso alcançado pela estratégia adotada pela Amazon.com nestes 5 anos

de existência. Independentemente se o modelo de negócios da Amazon irá

continuar sendo bem sucedido, o crescimento verificado na empresa é algo

impressionante e que merece ser objeto de análise. Para se entender como se deu
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este processo e porque o mercado tem apostado no sucesso do seu modelo de

negócios é importante analisar os fundamentos que sustentam sua estratégia e

como ela foi implementada.

Conforme descrito por Kotha e Dooley, a Amazon.com fornece um caso

singular de como a Internet está mudando a forma que os consumidores compram

produtos e serviços. Não satisfeito em apenas transplantar o formato de uma

livraria tradicional para a Internet, Jeff Bezos, fundador da Amazon.com, está

tentando transformar isto através da tecnologia que é inerente a natureza interativa

da Internet. (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 1999)

Histórico

A Amazon pode ser descrita como o maior caso de sucesso de empresas de

varejo virtual. Ela surgiu com operações baseadas apenas na Internet e um modelo

de negócios revolucionário para o mercado de livros. Quando começou suas

operações em 1995 operava sem estoques passando pedidos diretamente aos

editores.

A empresa sofreu forte retaliação da Barnes and Nobles, até então a maior

livraria americana. Apesar disto, a Amazon continuou a crescer e junto com o

crescimento foi fazendo adaptações no seu modelo de negócios.

Em relação a sua operação logística, a maior modificação foi a construção

de depósitos próprios, passando a administrar um grande estoque. A empresa

também aumentou sua linha de produtos. Hoje além de livros, a empresa

comercializa uma extensa linha de produtos, entre os quais DVDs, vídeos,

brinquedos e aparelhos eletrônicos. Além disso, é também um serviço de

intermediação comercial possibilitando os leilões virtuais em seu site.

Jeff Bezos entendia que a batalha entre livrarias tradicionais e virtuais

seria baseada não em relação a preço e sim na conveniência. Uma livraria virtual

tem uma grande vantagem que é, teoricamente, a inexistência de um limite de

59



livros existentes nas prateleiras da loja virtual. Em 1998, a Amazom.com oferecia

3 milhões de títulos de livros e 125.000 títulos de CDs. Além disso, a

Amazon.com se tornou um canal de vendas interessante para pequenas editoras

independentes que antes nunca haviam conseguido colocar seus livros nas

prateleiras das grandes redes de livrarias.

A seguir, seguindo os itens do modelo proposto no capítulo 4, será

analisada a implementação da estratégia aplicada pela Amazon.com.

Análise da Estratégia

Atração

Um ponto muito interessante da Amazon, é que desde o começo de sua

história ela nunca teve problemas para atrair clientes. A proposta de valor

agregado ao processo de compra de livros resumido no frase "Amazon.com -

Earth's Biggest Selection", atraiu um número muito grande de clientes. A

experiência de compra e o processo de apoio a formação de comunidade que serão

analisados mais adiante, também foram fatores que garantiram uma expansão da

base clientes apenas pela geração de referências.

Parte do rápido crescimento da empresa pode ser dedicado ao Programa de

Associação (Associates Program) desenvolvido desde 1996. Como funciona? No

site associado, há descrições de livros sobre determinado assunto. Estes livros são

selecionados a partir do banco de dados da Amazon.com e toda a informação do

site com comentários, críticas e recomendações também são originados da

Amazon.com. Quando um cliente, visitando este site associado, resolve comprar

um livros, automaticamente é redirecionado para o Amazon.com onde ele efetiva

a compra, entrando no fluxo normal de processamento de pedidos. O site

associado recebe de 5% a 15% de comissão sobre cada venda. No final de 1999, o

número de associados excedia 350.000. (SPECTOR, 2000)
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Sobre o Programa de Associação, Jeff Bezos declarou que "a tecnologia da

Web tomou possível a implementação de micro franquias; e sem nenhum custo

adicional." (Amazon Forges New Sales Channel, Web Week, 1996)

Confiança

o processo de compra realmente é muito simples. O cliente simplesmente

clica num botão para adicionar livros ao seu carrinho de compras virtual. Se

mudar de idéia, pode facilmente retirar livros do seu carrinho antes de partir para

o processo final de compra, da mesma maneira como seria feito numa loja

tradicional. Se o cliente decidir encerrar a seção e sair do site, quando retomar ao

site, o carrinho de compras estará n a mesma situação em que foi deixado.

Terminada a escolha dos produtos, o cliente clica em um botão, fornece o

número do cartão de crédito e seleciona um serviço de entrega de uma série de

opções disponíveis, incluindo entrega no próximo dia e outras opções de entrega

internacional. Outra opção também disponível é a embalagem para presente. O

cliente pode escrever um cartão e escolher um entre os vários papéis de presente

disponíveis.

Toda a transação é feita online e em tempo real. O cliente é informado

imediatamente sobre a situação do pedido, quanto tempo decorrerá até o envio da

mercadoria, o custo da entrega e o valor dos impostos a serem pagos.

Instantaneamente é enviado uma mensagem por correio eletrônico confirmando

todos os detalhes do pedido. Uma outra mensagem é enviada no momento em que

o pedido é despachado. Utilizando a senha pessoal, o cliente pode usar o site para

consultar e seguir a situação da entrega, o que é fornecido pelos serviços de

entrega. Este sistema minimiza atrasos e problemas de comunicação e ajudam a

reforçar a reputação da Amazon de um serviço ao cliente atencioso.

Feita uma compra online na Amazon, o perfil do cliente é armazenado

com os dados relevantes relacionados ao processo de compra, tais como nome,
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endereço de correio eletrônico, endereço de entrega e número do cartão de crédito

e validade.

o site da Amazon.com é considerado como o primeiro site de comércio

eletrônico a dividir seu procedimento de compra em uma série de passos

específicos, literalmente numerando cada passo e guiando o consumidor através

deles. A idéia geral é fazer com que isto seja fácil e confortável para o consumidor

e, ao mesmo tempo, diminuir os receios e inquietudes a respeito da nova forma de

comprar produtos (através da Internet).

Os sete passos, podem ser descritos assim:

Welcome: Solicita o email e a senha para identificação do cliente

Address: Para novos clientes pede o endereço de entrega. Para clientes

antigos há a possibilidade de confirmação do endereço de entrega já

cadastrado anteriormente.

Items: Neste passo é feita a confirmação da quantidade de cada um dos

itens que estão sendo comprados.

Wrap: Se há itens presentes incluídos nas compras, deve ser feita a

escolha do papel de presente e digitada a mensagem que será impressa

no cartão de presente.

Ship: Deve ser feita a escolha do método de entrega, que pode ser um

dos seguintes:

Standard shipping (2 a 12 semanas)

World Mail (7 a 26 dias úteis)

International Priority (1 a 4 dias úteis).

Pay: Deve ser fornecido o número do cartão de crédito. Para clientes

antigos é necessário apenas escolher entre os cartões já cadastrados.
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Confirm: São mostrados todos os detalhes do pedido e é solicitada uma

confirmação.

Uma funcionalidade muito interessante desenvolvida e patenteada pela

Amazon foi o "I-Click Shopping". Ela permite que clientes que já fizeram

compras anteriores possam fazer o processamento do pedido com literalmente

apenas 1 clique do mouse. Para tornar o processo mais simples possível, o usuário

pode definir um número de cartão de crédito, endereço de entrega e meio de

entrega para todas as futuras transações "I-Click Shopping". Na próxima compra,

se não houver a necessidade de alterar nenhuma das informações fornecidas, o

cliente pode optar pela utilização da função" 1-Click Shopping".

Além disso, o site da Amazon.com permite uma consulta ao histórico de

compras, o rastreamento dos pedidos e a personalização de cada aspecto do

processo. Em O 1 de setembro de 2000, mantendo a liderança em soluções de

comércio eletrônico para consumidores, a Amazon.com lançou o serviço Mobile

Auctions, serviço sem fio que oferece alertas móveis dos leilões da Amazon para

os celulares de seus clientes. O novo serviço permite aos clientes cadastrados,

com telefones sem fio capacitados para a Internet, buscar novos itens de leilão

entrar e acompanhar os lances e rastrear vendas diretamente de um dispositivo de

mão. O serviço pode ser acessado por telefones celulares ou computador de mão

Paim VII.

De acordo com SPECTOR, até 1999, dos 10 sites de varejo eletrônico mais

visitados, a Amazon.com era o único que oferecia na sua página um atalho para

sua "política de entrega" (shipping policies), onde há uma explicação do processo

e taxas de manuseio e entrega. (SPECTOR, 2000)

Para afastar o temor dos clientes sobre sua invasão de privacidade, a

companhia disponibilizou o "Amazon.corn Bill of Rights" (Compromisso de

Direitos Amazon.com):
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Your Amazon.com Bill of Rights

The Amazon.com Safe Shopping Guarantee protects you while you shop at

Amazon.com, so that you never have to worry about credit card safety.

We guarantee that every transaction you make at Amazon.com will be 100

percent safe. This means you pay nothing if unauthorized charges are made to

your card as a result of shopping at Amazon.com. Read the details of this policy.

Plus, you'll be one of over 20 million customers who have safely shopped

with us without credit card fraudo If you feel more comfortable, you may enter

only your card's last five digits and its expiration date. Once you have fully

submitted your order, you may phone in the rest of your card number.

No obligation. Bookmatcher and our Personal Notification Services--

Amazon.com Delivers, Eyes, and Oprah®--are provided free of charge, and you

are under no obligation to buy anything.

Unsubscribing. You can unsubscribe or change your subscription to any of

our Personal Notification Services at any time. Simply visit the Your Account page

to modify your subscriptions online.

Amazon.com Updates. As a customer, subscriber, or contest entrant, you

will occasionally receive e-mail updates about important functionality changes to

the Web site, new Amazon.com services, and special offers we think you'll find

valuable. But if you'd rather not receive them, please visit the Your Account page

to change your preferences.

Privacy. Amazon.com knows that you care about how information about

you is used and shared, and we appreciate the trust that you place in uso That's

why we post a Privacy Notice in our store. Simply stated, our Privacy Notice

explains what information we collect from you, how we use that information, and
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what choices you have with respect to that information. For more details, please

read the Amazon.com Privacy Notice.

Personalização

Clientes que retornam ao site são tratados pelo nome e é disponibilizada

diversas recomendações de produtos desde de livros até brinquedos. Estas

recomendações seguem um algoritmo que se baseia nas compras anteriores para

fazer gerar sugestões personalizadas para cada cliente.

Para obter uma lista de recomendações mais apurada, o cliente pode avaliar

suas compras anteriores, atribuindo nota a cada um dos produtos. É possível ainda

fazer a avaliação das sugestões feitas pela Amazon.com e isto também é

considerado pelo algoritmo de sugestões.

Por exemplo, na sessão de eletrônicos havia apenas 2 recomendações:

Capa de couro para o computador de mão Palm V e

Módulo de memória para o computador de mão Handspring.

Como já tenho um computador de mão PaIm V, entrei na opção de

avaliação das sugestões e dei a nota mais alta possível para a opção 1 e a nota

mais baixa para a opção 2 e pedi para que minha avaliação fosse guardada e que

novas sugestões fossem geradas. A partir deste ponto, foram sugeridos 15

produtos, sendo o primeiro da lista o próprio computador de mão PaIm Pilot V. As

demais recomendações eram acessórios para este computador. Entrei novamente

na opção de avaliação das sugestões e eliminei o computador PaIm Pilot V e

acessórios de conexão a computadores Apple. Em função disto foram adicionadas

mais uma série de outros acessórios como recomendação, inclusive um guia de

ruas com localizador GPS.

Conforme descrito no site, estas sugestões levam em consideração também

as preferências e as compras realizadas por outros clientes. Isto dá a companhia
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mais informação sobre a preferência dos leitores, o que, em última análise, ajuda a

empresa a sugerir outros livros que o cliente poderia estar interessado.

Fidelidade

Além de todas as facilidades oferecidas pelo site para auxiliar o cliente na

efetivação da compra de seu livro, a Amazon.com promoveu a idéia de criação de

uma comunidade de clientes. Enquanto outros sites ofereceram salas de conversa

online, entrevistas em tempo real e forums de discussão, a Amazon.com progrediu

nesta área de uma maneira um pouco mais lenta e controlada. A maneira de

construir comunidade desenvolvida pela Amazon.com foi encorajando leitores a

escreverem críticas a respeito de um livro. Estas críticas eram submetidas a uma

equipe da Amazon.com que fazia uma revisão das críticas enviadas publicando-as

no site se elas fossem relevantes e adequadas. Esta participação da audiência deu

aos leitores o sentimento de que eles estavam fazendo uma contribuição para a

relevância das informações do site. Por outro lado, os clientes podiam confiar nas

reações e recomendações de outros leitores. Além disso, é possível avaliar as

críticas feitas por outros leitores e verificar a opinião de outros leitores sobre as

críticas apresentadas.

Enfim, os autores dos livros também não foram deixados de fora da

equação; eles foram convidados a participar respondendo uma série de perguntas

em entrevistas.

Outra forma de atuar junto a comunidades de clientes estava na fórmula

como foi desenvolvido seu Programa de Associação. Além de ser uma forma

eficiente de atrair novos clientes para o site, garantia também uma integração

interessante com comunidades virtuais em áreas específicas de interesse.

Um exemplo disto é o site www.labradorretriever.com da revista

International Labrador. O site é direcionado para a comunidade de criadores de

cães Labradores. Entre outras coisas, tem uma livraria virtual com uma série de
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livros recomendados a partir da base de dados da Amazon. É interessante notar

que esta é uma forma de acrescentar conteúdo ao site da revista, disponibilizando

um serviço a mais para os clientes que acessam o site. Ao mesmo tempo é uma

forma de dar mais credibilidade às sugestões produzidas pela Amazon sobre o

assunto.

Conforme cita Jeff Bezos: "Isto é bom para o cliente porque ele tem agora

um tipo de autoridade editorial avaliando os livros sobre Labradores. É bom para

nós porque nos introduz a novos clientes. E é bom para o site Labradorretriever

porque dá a ele uma nove fonte de receitas e a habilidade de oferecer novos

serviços a seus clientes." (SPECTOR, 2000)

Em 1998, a empresa tinha 3,1 milhões de clientes, sendo que 65% das

vendas era feita a clientes que já haviam comprado anteriormente. No início de

2000 seu número de clientes já chegava a 17 milhões.

Aumento da linha de produtos

Em 1997, Bezos declarou ao jornal Independence: "Nossa estratégia é se

tornar um endereço de destino no comércio eletrônico. Quando alguém pensar em

comprar alguma coisa online, mesmo que seja alguma coisa que não vendamos,

nós queremos que eles venham até nós. Gostaríamos de tornar mais fácil para as

pessoas encontrar as coisas que eles gostariam de compara online, mesmo que nós

não as vendamos." (SPECTOR,2000)

Aproveitando-se de uma base de clientes em constante expansão, a

Amazon.com passou a oferecer diversos outros tipos de produtos. Ao mesmo

tempo que a empresa expande seu negócio, aumentando o faturamento, oferece ao

cliente a facilidade de encontrar em só site da Internet todos os produtos

desejados. Entre outras vantagens, o cliente pode usufruir do processamento de

pedidos tradicional da Amazon.com, que já tem seus dados pessoais armazenados.
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Com isso, não é necessário digitar novamente dados pessoais, como endereço e

número de cartão de crédito, dando mais segurança a transação.

Desta forma, a empresa começou a expandir agressivamente sua linha de

atuação para outros produtos. O primeiro produto a ser adicionado ao portfólio, e

que guardava uma certa correlação com o negócio de livros, foram os COso Hoje,

além de livros e COs, é possível comprar vídeos, OVOs, aparelhos eletrônicos,

brinquedos, etc. Em agosto de 2000, a empresa deu passo importante na direção

de vender carros através de seu site com a parceria com o site greenlight.com.

Atualmente há no site a opção New Cars, onde o consumidor pode verificar

opções de automóveis disponíveis, configurar um carro e verificar preços e até

efetivar a compra.

Considerações Finais

O ponto mais importante que resume a estratégia da Amazon.com é o

posicionamento do cliente no foco de suas operações. A Amazon.com conseguiu

produzir soluções criativas cobrindo todos aspectos do relacionamento com o

cliente. Como resultado, conseguiu atrair e reter consumidores, obtendo uma

imensa base de clientes.

A evolução dos seus negócio passa pela expansão de sua linha de produtos

e da disponibilização de sua base de clientes para outras companhias. Esta

iniciativa já foi lançada através do Zshops, que é uma congregação de lojas

virtuais que estão hospedadas dentro do site da Amazon, utilizando seu processo

de compra e cobrança e, principalmente, aproveitando a exposição aos milhões de

clientes da Amazon.

Jeff Bezos sempre disse que queria fazer da Amazon.com a empresa "mais

centrada no cliente" da história. Mesmo antes de lançar o site na Internet em Julho

de 1995, ele fez do serviço ao cliente a maior prioridade da empresa porque ele
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sabia que comentários de clientes satisfeitos tem um impacto maior na percepção

do consumidor do que qualquer tipo de propaganda paga. (SPECTOR, 2000)
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6 - Conclusão

A Amazon.com oferece um exemplo interessante do processo de migração de

valor do produto para o cliente. Ao analisarmos sua estratégia, verificamos que o foco

principal é a criação de um relacionamento com o consumidor, buscando um vínculo

que fará com que ele se tome parte da empresa. Um exemplo claro deste processo

ocorre quando um cliente faz um comentário sobre um livro e outro cliente avalia este

comentário. Todas estas informações passam a ser parte da empresa e estarão

disponíveis a todos os demais clientes. Ou seja, a empresa conseguiu uma forma de se

apropriar do conhecimento de seus clientes e incorporá-lo ao seu ativo, utilizando-o

para atrair mais clientes. Ao passo que cresce sua base de clientes, aparecem novas

oportunidades de negócios através da expansão de sua linha de produtos. É esta

capacidade de atrair e reter clientes que o mercado tem reconhecido como o grande

valor da empresa e explica a sua avaliação muito superior a de seus ativos tangíveis.

A partir da análise do caso da Amazon.com é possível ainda observar pontos

importantes da formulação estratégica que podem ser aplicados a qualquer área de

negócio e não apenas a empresas de comércio eletrônico business-to-consumer.

Um item que se revela de grande importância é a eficiência das operações

internas. Ainda que isto não seja suficiente para ganhar espaço no mundo virtual, é

claro que não será possível manter e expandir uma base de clientes se as operações

básicas como o processamento de pedidos, entrega e cobrança, não forem eficientes

o bastante para garantir a confiança dos clientes.

Outro ponto relevante é o domínio da tecnologia. Esta é uma competência

que precisa estar presente na empresa. Uma série de ferramentas ou iniciativas

seriam impossíveis de serem conseguidas sem a utilização da Internet. O

reconhecimento do cliente e a sugestão personalizada de produtos são exemplos

de como a tecnologia pode ser utilizada para proporcionar vantagens adicionais

aos consumidores que não poderiam ser alcançadas no comércio tradicional.

Porém, ainda que a tecnologia seja um facilitador importante, ela precisa ser
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direcionada para o foco principal da empresa que deve ser o desenvolvimento do

relacionamento com seus clientes. O que deve ser lembrado é que a tecnologia

está disponível a todos. Por isso, a questão principal é a forma como ela será

utilizada.

O caso da Amazon.com é bastante rico e oferece muitos exemplos de como a

empresa adotou soluções criativas para oferecer uma experiência agradável ao cliente.

E experiência é a palavra chave no desenvolvimento do relacionamento com

consumidores. O produto pode ser o mesmo, porém o contexto no qual ele é

oferecido faz a diferença. Associar a venda de livros a comunidades com interesses

específicos, oferecer a possibilidade de escolher o papel de presente em que o livro

será embrulhado e poder escrever uma mensagem em um cartão que será entregue

junto com o livro são formas diferentes de melhorar a experiência do consumidor. E o

ponto principal é que o valor da experiência transcende o valor do produto físico ou

do serviço que está sendo oferecido. Ainda que nem sempre uma empresa possa

cobrar pela experiência oferecida ao cliente, ela sempre funcionará, pelo menos,

como uma ligação emocional que garantirá a fidelidade de seus clientes.

O último ponto que deve ser destacado é a utilização da criatividade para

desenvolver o relacionamento com o cliente. O foco no cliente e na experiência que

ele busca quando se relaciona com a empresa oferecem a inspiração necessária para

que a criatividade trabalhe. No caso da Amazon.com, ficou claro que o ponto

principal de seu sucesso foi a opção estratégica que a empresa adotou desde o

início, colocando o cliente como seu foco principal e direcionando todo seu

esforço criativo neste objetivo. A conclusão final é que, ainda que não haja limite

para a criatividade e não exista fórmula pré-definida para seu desenvolvimento, a

sua raiz inspiradora está na foco estratégico escolhido pela empresa.
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