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RESUMO

Introdução: O aumento de consumidores na internet propiciou potencial crescimento para

empresas que atuam no modelo de comércio eletrônico. O peso de indicadores de marketing,

como o custo de aquisição de cliente (CAC) e lifetime value (LTV) sublinham a importância

de as empresas investirem em mecanismos capazes de aumentar a taxa de recompra em um

modelo de comércio eletrônico lucrativo. Portanto, no presente estudo, analisamos a taxa de

recompra de um produto específico em um comércio eletrônico de suplementos alimentares.

A hipótese era que a oferta de um serviço de assistência nutricional aumentaria a taxa de

recompra de suplemento de ácidos graxos ômega-3 por clientes do e-commerce. Objetivo:

Avaliar o efeito do serviço de assistência nutricional na taxa de recompra dos suplementos à

base de ácidos graxos ômega-3 por clientes de um comércio eletrônico. Metodologia: Foi

realizada pesquisa quantitativa descritiva experimental, com dados de 164 clientes

consecutivos que efetuaram compras de suplementos contendo ácidos graxos ômega-3, em

quantidades suficientes para quatro semanas, entre 01 de setembro até 13 de setembro de

2020, por meio do website do comércio eletrônico escolhido. Os clientes selecionados foram

divididos em dois grupos, classificados como Grupo Experimental, ao qual foi oferecida a

intervenção da assistência nutricional, e Grupo Controle, que seguiu o fluxo habitual de

relacionamento com o comércio eletrônico em questão. Após a intervenção da assistência

nutricional no Grupo experimental, a taxa de recompra foi monitorada e analisada no mesmo

período para os dois grupos. Resultados e Conclusões: No grupo experimental, 25 dos 82

clientes (30,4%) realizaram nova compra do produtos após o período de acompanhamento de

7 semanas, enquanto no grupo controle o número de clientes que apresentaram recorrência da

compra foi de 13 (15,1%). Foi possível determinar, portanto, que a oferta da assistência

nutricional aumentou significativamente (p<0,05) a taxa de recompra do suplemento

alimentar. Adicionalmente, também observamos que a adesão ao serviço de assistência

nutricional foi baixa, no grupo experimental, no qual apenas 19 pessoas de 82 aceitaram a

assistência com a nutricionista, sugerindo que uma abordagem que se mostre mais atraente

para os clientes poderia tornar ainda mais proeminentes os efeitos do serviço na recorrência

de compra do produto.

Palavras-chaves: Comércio Eletrônico, Recompra, Ômega 3, Assistência Nutricional



ABSTRACT

Introduction: The increase in consumers on the internet has provided potential growth for

companies that operate in the e-commerce model. The weight of marketing indicators, such as

customer acquisition cost (CAC) and lifetime value (LTV), underlines the importance of

companies investing in mechanisms capable of increasing the repurchase rate in a profitable

e-commerce model. Therefore, in the present study, we analyzed the repurchase rate for a

specific product in an electronic commerce of dietary supplements. The hypothesis was that

the provision of a nutritional assistance service would increase the rate of repurchase of

omega-3 fatty acid supplements by e-commerce customers. Objective: To evaluate the effect

of the nutritional assistance service on the repurchase rate of supplements based on omega-3

fatty acids by e-commerce customers. Methodology: An experimental, descriptive

quantitative research was carried out, with data from 164 consecutive customers who

purchased supplements containing omega-3 fatty acids, in quantities sufficient for four weeks,

between September 1 to September 13, 2020, through the website of the chosen e-commerce.

The selected customers were divided into two groups, classified as Experimental Group,

which was offered the intervention of nutritional assistance, and Control Group, which

followed the usual flow of relationship with the electronic commerce in question. After the

intervention of nutritional assistance in the experimental group, the repurchase rate was

monitored and analyzed in the same period for both groups. Results and Conclusions: In the

experimental group, 25 of the 82 customers (30.4%) made a new purchase of the products

after the 8-week follow-up period, while in the control group the number of customers who

had recurrence of the purchase was 13 (15 ,1%). It was possible to determine, therefore, that

the supply of nutritional assistance significantly increased (p <0.05) the rate of repurchase of

the food supplement. Additionally, we also observed that adherence to the nutritional

assistance service was low, in the experimental group, in which only 19 people out of 82

accepted assistance with the nutritionist, suggesting that an approach that proves to be more

attractive to customers could make it even more prominent. the effects of the service on the

product purchase recurrence.

Keyword: Electronic Commerce, Repurchase, Omega 3, Nutritional Assistance
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1. INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, o acesso à internet influenciou grandes mudanças tanto

na forma de comunicação entre as pessoas, quanto na forma que os indivíduos se comunicam

com as organizações, alterando hábitos de vendas e compras de produtos e serviços

(DERTOUZOS, 1997). Um dos maiores impactos que a internet causou, além dos

mecanismos de busca e das redes sociais, foi a popularização do comércio eletrônico

(BARBOSA, 2014). No Brasil, o acesso à internet é uma realidade para 133,8 milhões de

pessoas, o que faz com que 74% da população brasileira seja um potencial consumidor de

produtos oferecidos por comércio eletrônico (CE) (CETIC.BR, 2019).

De acordo com a 41º edição do Webshoppers, realizado pela Ebit em conjunto com a

consultoria global de dados e medição de mercados Nielsen, o número de brasileiros que

compram pela internet cresce a cada ano. Entre 2013 a 2019, a quantidade de novos

consumidores no CE aumentou em 30,5 milhões. Apenas em 2019, foram 61,8 milhões de

brasileiros que compraram pela internet (figura 1) (EBIT & NIELSEN, 2020).
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Figura 1 - Número de consumidores (em milhões) no Comércio Eletrônico Brasileiro:

2013-2019

Fonte: Ebit & Nielsen Webshoppers 41, 2020.

O reflexo do aumento dos consumidores no CE no Brasil pode ser visto no

crescimento das vendas (figura 2): em 2011 eram representadas por um faturamento 18,7

bilhões de reais, e triplicaram em 2019 para 61,9 bilhões de reais, resultando no crescimento

de 302% do CE de 2011 para 2019 (EBIT  & NIELSEN, 2020).
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Figura 2 - Faturamento das Vendas em bilhões de R$ no Comércio Eletrônico Brasileiro:

2011-2019

Fonte: Ebit & Nielsen Webshoppers 41, 2020.

A parte experimental deste trabalho ocorreu predominantemente em 2020, período em

que a pandemia do SARS-CoV-2 transformou intensamente as tendências globais de

consumo, especialmente o comércio eletrônico, que se tornou, em situação de isolamento

social, a principal alternativa para mercadorias que normalmente eram compradas lojas

físicas. (BHATTI, 2020).

No Brasil os efeitos da pandemia do SARS-CoV-2 de 2020/2021 fez os números do

e-commerce brasileiro crescerem ainda mais. No Brasil, há dados da pesquisa Webshopper

com os primeiros dados consolidados de 2019 (ano completo) e 2020, no comércio eletrônico,

que mostraram o quanto as mudanças na dinâmica social trazidas pela pandemia

influenciaram o primeiro semestre de 2020. Na comparação com o mesmo período de 2019,

houve crescimento de 48,3% no número de transações online, quando no período
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pré-pandemia o crescimento cumulativo vinha em um ritmo aproximado de 14,4%. (EBIT &

NIELSEN, 2021).

E por trás de cada venda do CE estão os indicadores de marketing que norteiam o

resultado financeiro do negócio. Um dos indicadores mais importantes para se tomar decisões

estratégicas nos negócios é o Custo de Aquisição de Cliente (CAC), o qual representa o valor

investido para converter um potencial cliente em comprador, ou em uma conta matemática

simplificada, é a soma dos investimentos para adquirir clientes dividido pelo número de

clientes novos  (HAUSMANN, 2002).

Outro importante indicador para acompanhamento do processo de gestão de clientes

do comércio eletrônico é o Lifetime Value (LTV), o qual indica a soma das receitas que um

cliente gera ao negócio ao longo do tempo (KUMAR & REINARTZ, 2006).

Os dados oferecidos pelo LTV e o CAC são essenciais para a viabilização e

monitoramento dos lucros da estratégia adotada por um CE (AULET, 2013). Um cliente ou

um segmento de clientes são financeiramente lucrativos para um CE quando o resultado da

subtração do valor do LTV pelo valor do CAC equivalentes a um mesmo período, for um

valor positivo. Se o CAC for maior que o LTV, o resultado financeiro do cliente será

negativo, indicando um prejuízo gerado pelo cliente (REINARTZ e KUMAR, 2003). Se esse

mesmo cenário se expandir para um grande número de clientes, o resultado em escala pode

ameaçar a sustentabilidade financeira do negócio.

No contexto do comércio eletrônico atual, o aumento da competitividade do mercado,

com ações promocionais agressivas, margens de contribuição apertadas e ofertas adicionais de

produtos ou serviços aos clientes, como a política de frete grátis, tem acarretado aos varejistas

um aumento considerável do custo de aquisição de clientes, o que torna as margens das

vendas instáveis e muitas vezes, até negativas  (GUISSONI, 2018).
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Dessa forma, para garantir o crescimento sustentável do CE, são necessárias análises

cada vez mais sofisticadas de estratégias que incentivem a recorrência da compra de clientes

no CE, para proporcionar o aumento do LTV e recuperar o valor investido no CAC.

Em recente estudo da consultoria Bain & Company (2017), o autor Frederick

Reichheld aborda de forma ampla que os clientes recorrentes de um negócio podem gerar

lucros crescentes a cada ano que permanecem se relacionando com a empresa. Em alguns

casos, como de serviços financeiros, um aumento de 5% na retenção de clientes pode elevar

em mais de 25% o lucro do negócio. Ainda segundo o autor, isso acontece devido ao fato de

os clientes recorrentes tenderem a recomprar mais da mesma empresa, de forma que os custos

operacionais gerados por eles tendem a diminuir. De maneira reversa, baixas taxas de

recorrência de compra em CE podem ameaçar suas margens e a sustentabilidade do negócio

no longo prazo. Por essa razão, maneiras de promover a recorrência de compra de produtos

por clientes de comércio eletrônico têm ganhado atenção crescente no atual cenário

competitivo de mercado e, consequentemente, foram objeto desse trabalho.

Para a investigação do problema, os autores selecionaram como objeto de estudo uma

empresa brasileira de suplementos e alimentos funcionais que possui no comércio eletrônico

seu único canal de vendas a clientes. Fundada em 2015, a empresa apresenta um portfólio

com suplementos de ácidos graxos ômega-3, colágenos, compostos protéicos, aminoácidos,

vitaminas, chás e infusões. No ano de 2020, as vendas ultrapassaram os 7,5 milhões de reais,

com mais de 2.000 pedidos por mês e com registro de mais 20 mil clientes distribuídos por

todos os estados brasileiros.

Considerando o CE de suplemento alimentar como objeto de estudo, o tema da

presente pesquisa foi: Como aumentar a recorrência de compra de suplementos alimentares

por clientes de comércio eletrônico?
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Estudos apontam que a motivação para a recompra está associada à confiança e

experiência positiva sobre a primeira compra ou compra anterior (QURESHI et al, 2009).

Atentando para a expectativa do cliente ao comprar um suplemento alimentar, nossa hipótese

foi que um serviço de assistência nutricional (AN) poderia constituir-se em uma das ações

empregadas para ajudar os clientes eliminar dúvidas com o uso dos suplementos, resultando

em uma experiência de relacionamento com a empresa mais positiva, o que,

consequentemente, aumentaria as chances de recorrência da compra do produto, com ulterior

benefício para o LTV do CE.

Dos serviços associados à melhora da saúde e qualidade de vida, a AN é vista como

relevante, tanto para auxiliar sobre o consumo de suplementos alimentares, quanto para a

melhora de alguns parâmetros de vida, tais como: estilo de vida, hábitos alimentares, melhora

da composição corporal, com redução do percentual de gordura e aumento da massa

muscular, e ainda resultados clínicos amparados nos resultados de exames bioquímicos

laboratoriais (PEREIRA-LANCHA, et al 2018).

No presente trabalho, propõe-se um experimento de campo que emprega a assistência

nutricional como ferramenta para os clientes atingirem suas expectativas e,

consequentemente, aumentarem a taxa de recompra no CE. A hipótese do trabalho foi a de

que um serviço de assistência nutricional aumentaria a recorrência de compra de suplemento

alimentar por clientes de comércio eletrônico. A pergunta chave investigada foi: qual o

impacto da assistência nutricional na recorrência de compra de suplemento alimentar em

ambiente comércio eletrônico?

A figura 3 ilustra como os conceitos foram abordados e relacionados, primeiro de

forma ampla para a construção do tema da pesquisa, posteriormente de forma mais específica

para a construção da pergunta de pesquisa alvo deste trabalho aplicado.
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Figura 3 - Relação dos conceitos para a construção do tema e da pergunta de pesquisa

neste trabalho aplicado

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a realização da pesquisa foi estabelecida uma relação de cooperação com

empresa de CE especializada em suplementos alimentares. Entre os produtos oferecidos pela

empresa foi escolhido o suplemento alimentar elaborado com ácidos graxos ômega-3 pela sua

elevada representatividade no portfólio de produtos comercializados. Os clientes foram

separados em dois grupos de maneira aleatória: para um grupo foi oferecido a assistência

nutricional (grupo experimental) e para o outro grupo foi mantido o relacionamento habitual

que a empresa tem com os seus clientes (grupo controle). Portanto, o possível efeito da

assistência nutricional na decisão de recompra de suplementos com ácidos graxos ômega-3

dos clientes foi o principal desfecho explorado neste trabalho.

2. OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho aplicado foi avaliar o efeito do serviço de

assistência nutricional na taxa de recompra dos suplementos à base de ácidos graxos ômega-3

por clientes de um comércio eletrônico.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

Com a apresentação da introdução e objetivo de pesquisa deste trabalho, esta seção

realiza uma revisão da literatura acerca do comércio eletrônico e temas que formam a

estrutura do trabalho, como o custo de aquisição de cliente (CAC), lifetime value (LTV),

recompra, assistência Nutricional (AN) e o suplemento de ácidos graxos ômega-3. Com a

compressão teórica destes seis temas, foi possível conduzir a pesquisa para avaliar o efeito do

serviço de assistência nutricional na taxa de recompra dos suplementos à base de ácidos

graxos ômega-3 por clientes de um comércio eletrônico.

3.1 Comércio Eletrônico (CE)

O assunto comércio eletrônico, em âmbito de pesquisa acadêmica, é relativamente

novo quando comparado com alguns temas associados a marketing ou gestão de empresa, o

que faz o termo ainda abrigar algumas definições.

O comércio eletrônico, também conhecido como e-commerce, é a modalidade

de transações comerciais realizadas digitalmente entre clientes e fornecedores, na qual ambos

podem ser indivíduos ou organizações, por meio do intercâmbio eletrônico de dados. Em uma

definição complementar, é o “relacionamento, compartilhamento e transação de informações

comerciais por meio de redes de telecomunicações” (Electronic Data Interchange - EDI)

(KOTLER, 2019; LAUDON, 2017).

O modelo de comércio eletrônico representa a realização de toda a cadeia de valor dos

processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias

de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio (ALBERTIN, 2010).
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Entende-se o CE como “um processo de compra, venda, transferência ou troca de

produtos, serviços, e/ou informação via redes de computador, incluindo a Internet” e que

ainda é composto na sua estrutura básica por três níveis: a arquitetura da infraestrutura, os

serviços em rede e os produtos ou serviços comercializados (TURBAN, 2006).

A arquitetura da infraestrutura compreende todo o relacionamento, compartilhamento

ou transação feita por meio do comércio eletrônico e conta com arquitetura de hardware, no

qual operam os softwares, além de serem organizados e hospedados os dados e informações.

Essa estrutura permite a comunicação organizada em rede dessas informações, por meio de

um endereço específico na internet, incluindo a transferência de dados e mensagens por

internet ou redes conectadas (ZWASS, 1996).

Os serviços em rede compreendem a troca de mensagens entre as partes envolvidas na

transação, geralmente o comprador e o vendedor. As transações são realizadas por meio de

serviços de rede, popularmente conhecido como "homepage", "website" ou simplesmente

“site”, ambiente que apresenta e sustenta a oferta, a negociação, o aceite de valores e a

transação comercial (ZWASS, 1996).

Finalmente, os produtos ou serviços comercializados representam o último nível da

estrutura de um comércio eletrônico: é o produto ou serviço que serve de objeto da transação

comercial (ZWASS, 1996).

Com o passar dos anos, houve um avanço significativo a favor do comércio eletrônico,

desde estruturas mais eficientes, seguras, acessíveis e até campanhas de marketing

personalizadas (NISAR & PRABHAKAR, 2017).

Um dos avanços foi o desenvolvimento de novas relações entre as partes envolvidas
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na relação de compra e venda, acarretando, consequentemente, a criação de diversos formatos

de transações de comércio eletrônico. As três principais modalidades são descritas a seguir:

● Business-to-Consumer (B2C): Organização que vende para consumidor final;

● Business-to-Business (B2B): Organização que vende para outra organização;

● Customer-to-Customer (C2C): Consumidor que vende para consumidor;

Para o presente trabalho, o foco será dado na modalidade Business-to-Consumer

(B2C), que também é o modelo mais comum em todo o mundo (LAUDON & TRAVER,

2017). Nos Estados Unidos da América (EUA), um dos mercados mais maduros no modelo

B2C, o resultado das vendas via CE atingiu valores superiores a US$ 800 bilhões em 2019,

marcando um ritmo de crescimento constante desde 1995 (figura 4) (LAUDON LAUDON &

TRAVER, 2017).

Figura 4 - Crescimento do B2C nos Estados Unidos

Fonte: Laudon & Traver 2017, p. 23.
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No Brasil, o comportamento de crescimento constante também é realidade,

apresentando evolução de semestre a semestre desde 2001, com o recorde de faturamento no

primeiro semestre de 2020 atingindo o valor de R$ 38 bilhões de reais (figura 5).

Figura 5 - Faturamento das Vendas em bilhões de R$ do modelo B2C no Comércio Eletrônico

Brasileiro: 1º semestre de 2001- 1º semestre de 2020

Fonte:  Ebit & Nielsen Webshoppers 42, 2020.

O aumento do volume transacional eleva o número de CEs e a competitividade do

mercado, tornando a gestão de marketing e a constante otimização do CAC e LTV essenciais

para a lucratividade do negócio.

3.2. Custo de aquisição de cliente (CAC)

O processo de marketing e vendas influencia diretamente o Custo de Aquisição do

Cliente (CAC) que, para muitos especialistas, representa um dos indicadores mais decisivos
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para a sobrevivência ou mortalidade de um negócio.

O CAC é a soma de todos os custos e investimentos - geralmente associados ao

departamentos de marketing e vendas - para adquirir um cliente dentro de um período

determinado. Na exemplificação matemática, o CAC é igual a soma dos investimentos

dividido pelo número de novos clientes, como mostra a figura 6 (HAUSMANN, 2002).

Figura 6 - Fórmula do Custo de Aquisição de Cliente (CAC)

Fonte: Adaptado de Aulet, 2013.

Para um cálculo mais preciso e que considere o valor captado ao longo do tempo é

necessário montar uma tabela de vendas e as respectivas despesas dentro de um período e, a

partir disso, dividir o total dessas despesas pelo número de novos clientes desse mesmo

período, como exemplificado na fórmula acima. Mas como o CAC irá oscilar com o tempo,

em decorrência da oscilação das despesas com marketing ou com a sazonalidade possível na

aquisição de novos clientes, é recomendado determinar um período para o cálculo, assim

como reavaliá-lo de tempos em tempos (AULET, 2013).

Em resumo, para o cálculo do CAC em um período, devem ser incluídos todos os itens

do plano de marketing e vendas, como equipe de marketing, mídia, materiais promocionais,

equipamentos, amostras, suporte, representantes de vendas, entre outros, dividindo-os pelos

períodos em que tais custos foram gerados. O valor encontrado representa as despesas totais

de marketing e vendas ao longo do tempo, o DTV(t), em que “t” é a quantidade de tempo do

período analisado, que deve variar de acordo com o negócio analisado. Nesse modelo
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matemático também devem ser incluídas as despesas relacionadas à manutenção dos clientes,

como o custo de retenção dos clientes existentes, o CRCE(t), que é, então, subtraído do

DTV(t). O resultado da subtração deve ser dividido pelo número de novos clientes ao longo

do tempo (NC(t)). A equação montada ficará como apresentada na figura 7 (AULET, 2013).

Figura 7 -  Fórmula do Custo de Aquisição de Cliente (CAC) por um período

Fonte: Adaptado de Aulet, 2013.

O CAC é o indicador fundamental para mensurar o desempenho dos investimentos em

marketing e para tomadas de decisões pelos profissionais da área (HAUSMANN, 2002). Isso

porque, enquanto os custos de manutenção e de retenção de clientes estão geralmente

relacionados diretamente à própria operação da empresa, gastos com CAC geralmente

envolvem todas as despesas de marketing de uma empresa em um determinado período de

tempo durante o qual se espera atrair novos clientes. Portanto, o alto custo do CAC decorrente

dos gastos com marketing e vendas, em relação ao CRCE, é o motivo pelo qual especialistas

em marketing afirmam que o custo para manter um cliente tende a ser menor do que o custo

de adquirir um cliente novo (COYLES & GOKEY, 2005).

Para este estudo, a empresa aceitou em compartilhar o valor do CAC e ticket médio,

que eram, respectivamente, R$ 72,45 e R$ 308,14. Ou seja, dentro deste ticket médio de R$

308,14, o CAC representa 23,5% de custos diretos associados a marketing e vendas para a

aquisição de novos clientes.
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3.3 Lifetime value (LTV)

O Valor do Ciclo de Vida, conhecido como lifetime value (LTV), é o valor presente da

soma de toda a receita que um cliente gera para a empresa durante o período de

relacionamento com a mesma (KUMAR, SHAH & VENKATESAN, 2006).

Para o cálculo do LTV, são utilizadas unidades monetárias como o preço que um

cliente individual ou grupo de clientes paga pelos produtos adquiridos ao longo de um período

de relacionamento com a empresa. A equação simplificada (figura 8), desconsiderando taxas

de juros e custo de capital, é montada com a multiplicação de três variáveis, (1) o preço médio

pago pelo cliente (tíquete médio), (2) o número de transações realizadas pelo mesmo cliente

em um ano e (3) a média de anos que o cliente se relacionada com a empresa. A janela de

tempo de relacionamento pode variar de acordo com a estratégia do negócio, com o tipo de

produto ou serviço oferecido, pode ser por período mensal, semestral, ou até em ciclos de

alguns anos.

Figura 8 - Fórmula do Lifetime Value (LTV)

Fonte: Adaptado de Aulet, 2013

Em uma aplicação mais ampla, é possível considerar a taxa de custo de capital, a

equação se apresenta na figura 9.
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Figura 9 - Fórmula do Lifetime Value (LTV) com a Taxa de Custo de Capital

Fonte: Adaptado de Aulet, 2013.

No cálculo do LTV com a Taxa de Custo de Capital, para cada fluxo de receita do

cliente, é utilizada a margem bruta da receita e a taxa de retenção para calcular o lucro do

primeiro ano de compras do cliente. Para determinar o lucro para equação, são somados todos

os lucros em todos os fluxos de caixa das receitas dos anos analisados pelos clientes. O último

cálculo é o "valor presente acima do custo de capital", que considera e desconta o lucro

levando em conta a taxa de custo de capital de possíveis investidores ou financiadores. Para

aplicar t, o número de anos que o cliente está se relacionando com a empresa, é necessário

subtrair sempre 1. Exemplo: O ano 1 é igual a 0, o ano 2 igual a 1 e assim sucessivamente

(AULET, 2013).

Apesar de representar indicador essencial para um negócio e ser comum

pesquisadores e especialistas utilizarem o LTV como ferramenta para tomada de decisões para

problemas de marketing relacionados à aquisição de clientes, o LTV sozinho não informará o

quão atrativo é um negócio. Como discutimos anteriormente, essa conclusão é mais

facilmente obtida associando-se ao LTV o indicador de CAC (AULET, 2013).

Em um negócio saudável, o CAC será menor que o LTV, e quanto maior a diferença

entre os valores, mais lucrativa é a operação. Como exemplo, uma empresa que possui o CAC

de R$ 100,00 para fazer a venda de um produto de R$ 50,00, vai precisar que o cliente faça
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pelo menos uma compra e uma recompra para que a empresa atinja o ponto de equilíbrio

financeiro, como mostra a figura 10. (KUMAR et al, 2006; AULET, 2013).

Figura 10 - Ponto de equilíbrio entre o Custo de aquisição de Cliente (CAC) e o Lifetime

Value (LTV)

Fonte: Adaptado de Kumar et al, 2006.

Assim como o CAC, a empresa objeto de estudo também aceitou abrir o valor do LTV

e taxa de recompra de ômega 3. O período de análise para a definição do LTV da empresa foi

de 12 meses com uma taxa de recompra de 1,5, ou seja, um cliente faz em média uma compra

e meia ao longo de 12 meses ou, usando outra analogia, a cada dois clientes, um recompra

mais uma vez ao longo de 12 meses. Deste modo, considerando um ticket médio de R$

308,14, o LTV da empresa é de R$ 462,21 (R$ 308,14 * 1,5).

Em uma análise preliminar, sem considerar a margem de contribuição de cada

produto, a empresa possui um modelo de negócio financeiramente sustentável e saudável,

uma vez que o LTV (R$ 462,21) é 5,3x maior que o CAC (R$ 72,45), garantindo uma balança

com peso favorável ao LTV.
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3.4 Recompra

A recompra é o ato do cliente comprar novamente do mesmo fornecedor com base na

sua experiência de compra anterior (GUPTA; KIM, 2007; LU; WANG, 2012). A decisão de

recompra é considerada como um dos principais pilares para sustentação financeira da

empresa devido ao fato de o retorno do investimento ser superior nas estratégias e campanhas

de recompra do que na aquisição de novos clientes (BOJEI et.al, 2013). Estimular a recompra

é uma importante estratégia para aumentar o LTV e diminuir o peso do CAC no conjunto das

despesas do CE (SHIN et.al, 2013; TSAO, 2013).

Nesse contexto torna-se também relevante o entendimento da diferença entre

recompra e fidelização: enquanto a recompra é representada pelo ato do consumidor refazer a

compra com o mesmo estabelecimento, a fidelização é o um programa estratégico com a

intenção de estabelecer algum tipo ou nível de vínculo entre empresa e consumidor,

geralmente composto por objetivos claros, orçamentos definidos, elegibilidade de clientes e

recompensas pré-estabelecidas (BERMAN, 2006). O foco do trabalho foi estimular a

recompra por meio de uma ação específica, e não na estratégia ampla do processo de

fidelização dos clientes.

3.5 Assistência Nutricional (AN)

A compra e o uso de suplementos alimentares de forma indiscriminada e sem

orientação de profissionais especializados preocupa os profissionais da saúde, pois assim

como a automedicação, tomar suplementos por conta própria podem trazer riscos à saúde a

curto, médio e longo prazo, uma vez que existem condições clínicas que podem tornar

inadequado o consumo de determinados suplementos alimentares (como suplementos

protéicos em pacientes com doença hepática ou renal grave), ou mesmo ingredientes de baixa
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qualidade que podem ser incluídos em determinados suplementos para barateamento dos

custos de produção (RONIS, PEDERSEN & WATT, 2018).

Essa preocupação faz da assistência nutricional (AN) uma proposta defendida por

nutricionistas como forma de garantir dietas, suplementação e comportamentos alimentares

mais adequados e equilibrados, além de favorecer a melhora da saúde do paciente e suas

expectativas em relação aos resultados esperados (SALUM, MATTOS & SHIMA, 1976;

PEREIRA-LANCHA, et al 2018).

A assistência nutricional humana está incluída no leque de atividades do nutricionista,

profissional especializado nas ciências dos alimentos e metabolismo humano. A assistência

nutricional pode ser definida como um conjunto de atividades associadas à orientação sobre

alimentação normal ou dieta terapêutica, supervisão e adequação da alimentação e dietas,

suporte na alimentação ou dieta na promoção à saúde, colaboração no planejamento alimentar

e possível encaminhamentos a serviços de saúde complementares, inclusive médicos

(SALUM, MATTOS & SHIMA, 1976).

Para o desenvolvimento do trabalho, a definição de assistência nutricional teve como

modelo o suporte da dieta e alimentação na promoção à saúde, que é atuação típica do

profissional de nutrição. O objetivo do profissional era orientar, esclarecer, fornecer

informações e propor adequação de determinada dieta ou comportamento alimentar com a

finalidade de promoção de saúde ao paciente.

O custo da AN está diretamente associado ao valor pago como salário ou serviço da

profissional de nutrição. Como salário, segundo o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de

São Paulo (SINDINUTRI-SP), o piso salarial dos nutricionistas é de R$ 2.863,00, no entanto,

os valores podem sofrer alterações de acordo com a área de atuação e funções exercidas pelo

nutricionista (SINDINUTRISP, 2021). Ainda segundo o SINDINUTRI, se o modelo de
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custeio e pagamento for de serviço por AN, o valor da avaliação nutricional por pessoa tem o

valor mínimo de R$ 150,00 por hora.

No caso deste trabalho, as nutricionistas que realizaram a intervenção de AN foram

contratadas em regime CLT, o que gera um custo fixo de R$ 4.500,00 ao mês à empresa por

44 horas semanais de trabalho ou 176 horas mensais.

A AN, como será descrito nos próximos itens, tem um tempo médio de 30 minutos,

sendo 20 de assistência junto ao cliente e 10 minutos para preparo e conclusão da AN, o que

permite que uma nutricionista faça no máximo 16 assistência por dia. Em uma estimativa

simplificada, mas realista, considerando 176 horas mensais e 16 atendimentos dentro das 4

semanas de trabalho, o custo fixo da AN para a empresa objeto de estudo foi de R$ 12,78 por

atendimento (R$ 4.500,00 / 176 horas mensais / 2 atendimentos por hora = R$ 12,78).

3.6 Suplemento de ácidos graxos ômega-3

Nos últimos anos tem crescido o interesse da comunidade científica pelos ácidos

graxos ômega-3, um ácido graxo poli-insaturado que oferece diversos benefícios à saúde

quando consumido com regularidade e na quantidade adequada. Existem vários tipos de

ácidos graxos ômega 3, os mais estudados são o os ácidos eicosapentaenóico (EPA) e

docosahexaenóico (DHA), visto que estudos clínicos e epidemiológicos indicam que são os

principais responsáveis pela diminuição dos coeficientes de morbimortalidade por doenças

cardiovasculares (SISCOVICK, BARRINGER, FRETTS et al, 2017).

Os ácidos graxos ômega-3 são nutrientes essenciais à saúde humana e não podem ser

produzidos pelo organismo, e devem, portanto, ser ingeridos por meio de uma alimentação
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equilibrada, rica em peixes gordurosos e alguns óleos vegetais (CHOLEWSKI,

TOMCZYKOWA & TOMCZYK, 2018).

Segundo publicação da American Heart Association (AHA), o consumo de ácidos

graxos ômega 3 para atuação na prevenção de doenças cardiovasculares deve seguir um nível

mínimo diário de consumo de EPA e DHA. As quantidades recomendadas podem variar de

500 a 4000 mg ao dia, a depender da condição clínica do indivíduo. Entretanto, a maioria dos

estudos verificam benefícios com o consumo de doses acima de 1000 mg de ácidos graxos

ômega-3 ao dia (SISCOVICK, BARRINGER, FRETTS et al, 2017).

O consumo de peixes como fonte de proteína, de acordo com a recomendação

nutricional, varia entre 80 a 120 gramas - de acordo com o objetivo nutricional e perfil

alimentar de cada pessoa. Utilizando como referência a Tabela Brasileira de Composição de

Alimentos (TACO), para o consumo de peixes ser o suficiente para atingir níveis satisfatórios

de ácidos graxos ômega-3, a ingestão de peixes - como o salmão ou truta - deveria ser diária

(NEPA, 2011; SISCOVICK, BARRINGER, FRETTS et al, 2017).

O padrão alimentar populacional do brasileiro é pobre em gorduras ricas em ácidos

graxos ômega-3 e pode levar à deficiência do nutriente ao organismo, sendo a suplementação

de óleo de peixe ricos em EPA e DHA, uma alternativa para a adequar o consumo

populacional de ômega 3 (BRASIL, 2014). Por esse motivo, a indicação dos suplementos de

ácidos graxos ômega-3 por profissionais da saúde como médicos e nutricionistas se tornou

comum entre os indivíduos que buscam benefícios associados à prevenção de problemas

cardiovasculares. Além disso, os inúmeros efeitos positivos do consumo regular do ômega 3

para promoção da saúde é um tema abordado com frequência em reportagens para o público

leigo sobre alimentação e nutrição vinculados na internet e televisão, o que também desperta o

interesse e motiva os indivíduos a procurarem pelos suplementos por conta própria
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(SISCOVICK, BARRINGER, FRETTS et al, 2017; LIMA et al, 2020).

Há variações entre os tipos de suplementos de ácidos graxos ômega-3 disponíveis para

compra e consumo, entre eles o óleo de peixe, o óleo de sementes, extrato de algas marinhas e

o óleo de krill. O óleo de peixe é a matéria prima mais usada na fabricação de suplementos de

ácidos graxos ômega-3 devido à sua alta biodisponibilidade de EPA e DHA e custo mais

baixo da extração dos nutrientes quando comparado com outras matérias primas.

Independentemente da fonte ou da matéria prima utilizada na produção do suplemento de

ácidos graxos ômega-3, eles são compostos por diversos tipos de gorduras, nas quais o EPA e

o DHA devem estar presentes em maior concentração, pois são os elementos que promovem

os benefícios à saúde. Dessa forma, os suplementos mais adequados à saúde são aqueles que

apresentam concentrações de EPA e DHA superiores a 60% em relação às outras gorduras

presentes na matéria prima utilizada (CHOLEWSKI, TOMCZYKOWA & TOMCZYK,

2018).

Em 2020, uma pesquisa mostrou que 84% das pessoas que compraram os suplementos

de ácidos graxos ômega-3 em farmácias, adquiriram o produto por conta própria, sem

prescrição ou orientação de médicos ou nutricionistas. Embora os suplementos nutricionais à

base de gorduras, não necessitem de prescrição para a aquisição, eles deveriam ser

consumidos com orientação e/ou acompanhamento de profissionais habilitados, pois as

gorduras possuem uma estrutura bioquímica muito suscetível a alterações e, por essa razão,

quando manipuladas de forma incorreta ou consumidas em excesso, as gorduras podem ser

prejudiciais ao organismo humano e apresentar riscos à saúde se consumidas a longo prazo.

Os suplementos de ácidos graxos ômega-3 com baixas concentrações de EPA e DHA,

por exemplo, podem apresentar grandes concentrações de ácidos graxos saturados, os quais ao

invés de auxiliar na prevenção de doenças do coração, podem resultar no efeito reverso e
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aumentar as chances de mortalidade por doenças cardiovasculares. Além disso, suplementos

de ácidos graxos ômega-3 de baixa qualidade, ou que não são armazenados de forma

adequada, podem causar intolerâncias e toxicidade. Sendo assim, é de extrema importância

que as pessoas consultem um profissional da saúde qualificado para ter a orientação correta

sobre o consumo do produto, pois há muitas informações de fácil acesso sobre os benefícios

do consumo do ômega 3, porém a discussão acerca da qualidade dos produtos disponível no

mercado ainda é muito limitada, assim como o acompanhamento dos resultados que podem

variar de acordo com características e necessidades individuais (LIMA et al, 2020; CLIFTON

& KEOGH, 2017; GOMES, MAGNUS & DE SOUZA, 2017).

Discutimos também, anteriormente, acerca da importância da recorrência de compras

pelos clientes para a saudabilidade do comércio eletrônico. Além disso, tem se tornado

evidente a importância do conhecimento sobre os benefícios e riscos dos suplementos de

ácidos graxos ômega-3 oferecidos no mercado, os quais devem ser consumidos de forma

correta e contínua para promover resultados positivos à saúde. Neste trabalho propusemos a

oferta de serviço de assistência nutricional com profissional adequadamente capacitado para

orientação do consumo do produto como forma de garantir qualidade ao atendimento aos

clientes e, consequentemente, estimular a recompra do suplemento de ácidos graxos ômega-3

no comércio eletrônico ofertante do serviço (AULET, 2015; CHOLEWSKI,

TOMCZYKOWA & TOMCZYK, 2018).

Até o momento, não há na literatura estudos que tenham avaliado o efeito da oferta de

um serviço associado ao consumo dos suplementos de ácidos graxos ômega-3 para entender o

seu impacto na recompra do produto. Portanto, o presente trabalho propõe, de forma

inovadora, analisar o efeito da oferta da assistência nutricional na recompra dos suplementos

de ácidos graxos ômega-3, a fim de viabilizar estratégias que auxiliem o processo de decisão

33



do cliente e ainda favorecem o crescimento do negócio. A análise dos efeitos possíveis que

essa assistência nutricional proporcionou no processo de recorrência de compras no comércio

eletrônico será  objeto das próximas seções deste trabalho.

4. METODOLOGIA

A natureza do estudo foi uma pesquisa quantitativa descritiva experimental

(GIL,2007), e o problema investigado foi: “Qual o impacto da assistência nutricional na

taxa de recompra de suplemento alimentar em ambiente comércio eletrônico?”.

4.1. Caracterização da Empresa Como Objeto de Estudo

A pesquisa foi realizada com uma empresa de comércio eletrônico de suplemento

alimentar fundada em 2015, com sede na cidade de São Paulo, SP, Brasil. Considerada uma

empresa de pequeno porte, concentra suas atividades para consumidores de público A e B e

tem como seu único canal de vendas o comércio-eletrônico.

Importante ressaltar que apesar de não haver nenhum programa específico de

recompra em funcionamento antes e durante este estudo, a empresa tinha já pronto, mas ainda

não funcionando, um serviço gratuito de assistência nutricional para clientes consumidores de

ácidos graxos ômega-3.

Optou-se por eleger os suplementos de ácidos graxos ômega-3 como produto chave

para esse trabalho por dois motivos. O primeiro motivo é a base de dados dos suplementos de

ácidos graxos ômega-3, pois são produtos com alta representatividade nas vendas da empresa

e representam média mensal de 34% do faturamento (figura 11), perfazendo

aproximadamente 900 unidades vendidas por mês. O segundo fator que levou à escolha do

suplemento, é pelo fato de a empresa já possuir - como mencionado - um programa de
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assistência nutricional aos clientes de ômega 3 estruturado, mas ainda não ativo. A empresa

aceitou de forma exclusiva - e não comercial - colocar o programa à disposição dos

pesquisadores do trabalho, como possível intervenção de pesquisa.

Figura 11 - Representatividade de Vendas dos Produtos do Portfólio na Empresa

Estudada

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações fornecidas pela empresa responsável pelo comércio

eletrônico de suplementos alimentares.

Para a intervenção, a empresa auxiliou na criação de uma página online exclusiva que

foi enviada apenas para os participantes do grupo experimental. Na página constavam as

instruções da assistência nutricional, bem como a opção do agendamento para os interessados

em participar do programa (figura 12).
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Figura 12 - Página de instruções e agendamento online da assistência nutricional

Fonte: Informações fornecidas pela empresa responsável pelo comércio eletrônico de suplementos alimentares.

4.2 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio do sistema de controle e gestão (ERP) da

empresa no período de 01 de setembro até 13 de setembro de 2020. Trata-se do software

Omiê.Full, comercializado pela empresa Omiê ERP. Para a pesquisa, foram coletados dados

como nome, telefone, e-mail, número do pedido, item comprado, quantidade de itens
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comprados e se havia uma última compra.

A coleta de dados da informação sobre a última compra foi feita pelo ERP de forma

binária, com opções de respostas “sim” para quem tivesse recomprando ou “não” para a

ausência da recompra. O objetivo era saber se o cliente, no período analisado, era um cliente

antigo, caso houvesse uma última compra, ou se era um cliente novo, caso não tivesse uma

última compra realizada na empresa.

4.3. Delineamento experimental

A pesquisa seguiu um modelo metodológico semelhante a estudos clínicos que

comparam dois grupos de "pacientes": os que sofrem determinada intervenção e os que não

recebem nenhuma intervenção, que foram separados e analisados de acordo com a "intenção

de intervenção" (nos casos de estudos clínicos com drogas, conhecidos como "intenção de

tratamento" ou intention to treat - ITT.

Foram coletados os dados de clientes que efetuaram compras entre 01 de setembro até

13 de setembro de 2020 no comércio eletrônico. Na amostra inicial foram contabilizados 254

clientes de ômega 3. Após a triagem dos critérios de inclusão, foram selecionados 164 clientes

para participar da pesquisa. Os 90 clientes excluídos do estudo não dispunham de dados de

cadastro suficientes para permitirem acompanhamento nutricional.

Os clientes selecionados foram divididos em dois grupos de forma aleatória (número

de pedido par e número de pedido ímpar), não controlados por gênero, idade ou qualquer

outra classificação. O grupo sorteado para receber a assistência nutricional foi classificado

como Grupo Experimental e o grupo sorteado para seguir o fluxo habitual da empresa (sem

assistência nutricional), como Grupo Controle.

Após a intervenção da assistência nutricional no Grupo experimental, a taxa de
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recompra foi monitorada e analisada no mesmo período para os dois grupos. A figura 13

ilustra o delineamento experimental usado no estudo.

Como mencionamos anteriormente, a pandemia de Covid-19 representou importante

fator de aceleração das curvas de crescimento dos segmentos de CE. No entanto, esta

circunstância não foi considerada como fator relevante nesse estudo comparativo, já que o

contexto da pandemia afetou indistintamente os dois grupos de clientes desse estudo, que

foram distribuídos de forma aleatória como grupo controle e grupo experimental, não

sugerindo, portanto, a ocorrência de vieses de seleção, ou mesmo sofrendo consequências de

forma desequilibrada ocasionada pela pandemia ou medidas de isolamento social. A figura 13

ilustra de forma gráfica a separação dos clientes nos diferentes grupos deste estudo,

reforçando a nossa impressão com relação à irrelevância relativa do contexto da pandemia de

COVID-19.

Figura 13 - Delineamento experimental
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Fonte: Elaborada pelo autor.

4.4. Critérios de Inclusão

Os critérios de inclusão compreenderam: (1) clientes de ácidos graxos ômega-3 com

compra entre 01 e 13 de setembro e (2) clientes de ácidos graxos ômega-3 com todos os dados

de contato completos e validados, tais como e-mail com opt-in, que é termo de aceite do

cliente para receber contato por e-mail, o telefone com DDD e nome completo.

4.5 Definição e Segregação dos Grupos

Para o desenvolvimento da pesquisa, a divisão dos 164 clientes em grupo

experimental e controle foi feita de forma aleatória e cega, colocando no grupo experimental

os clientes com pedido de número par e no grupo controle, os clientes de com pedido de

número ímpar. O resultado foi a criação de dois grupos equivalentes, com 82 indivíduos em

cada grupo.

4.6 Intervenção da Assistência Nutricional

A intervenção foi a oferta gratuita do serviço de assistência nutricional aos clientes do

grupo experimental entre os consumidores de ácidos graxos ômega-3 da empresa. O serviço

não havia sido oferecido a nenhum cliente, o que garantiu uma intervenção exclusiva e inédita

para a investigação do estudo.

O serviço de assistência nutricional foi montado e destinado a clientes de ácidos

graxos ômega-3 em parceria com nutricionistas autônomas, que são as profissionais

capacitadas em assistir consumidores do suplemento sobre as dúvidas de consumo, alimentos

e hábitos complementares, além de orientações e acompanhamento sobre os benefícios
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buscados. A seguir, estão descritas as etapas do delineamento da intervenção para os clientes

do grupo experimental:

1. O cliente concluiu um pedido de número par na compra de suplemento de ácidos

graxos ômega-3 via comércio eletrônico;

2. O cliente recebeu por e-mail e por telefone o convite para participar da assistência

nutricional por 30 dias gratuitamente por uma nutricionista parceira;

3. O cliente que teve interesse na AN recebeu por e-mail um link para cadastro via

Google Form e para agendamento mediante as disponibilidades dos nutricionistas

(anexo 1);

4. O serviço contemplou até 4 encontros de 20 minutos entre o nutricionista e o cliente,

por meio de videoconferência pela internet, com limite máximo de apenas um

agendamento por semana;

5. O teor da assistência foi confidencial e de responsabilidade do nutricionista e abordou

temas como:

a. Objetivo nutricional do paciente com o suplemento de ácidos graxos ômega-3;

b. Principais dúvida sobre o consumo;

c. Alimentos ou hábitos alimentares que podem ajudar no atingimento do

objetivo ou melhorar o resultado do suplemento;

d. Dicas sobre o ácidos graxos ômega-3;

e. E outros temas associados ao consumo ou hábitos alimentares;

Importante ressaltar que, apesar da parceria entre a empresa e nutricionistas, a AN é

um serviço prestado por nutricionistas autônomas e respeitou todas as normas do Conselho

Regional de Nutrição (CRN) da 3ª região, órgão que regulamenta o profissional da nutrição
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dos estados de São Paulo e Mato Grosso. Seguindo o código de ética do CRN-3, todos os

dados e informações entre os nutricionistas e cliente-paciente são sigilosos e confidenciais

entre as partes, não tendo a empresa qualquer acesso, influência ou responsabilidade no

exercício do nutricionista na assistência nutricional.

Todos os clientes cientes de que a empresa estava oferecendo o serviço de Assistência

Nutricional que foram contatados por e-mail e por telefone, fizeram parte do grupo

experimental, mesmo aquelas que optaram em não receber o serviço, em protocolo conhecido

no meio médico como "intenção de tratar" (intention to treat - ITT).

A assistência nutricional foi exclusiva do grupo experimental. Os participantes do

grupo controle não receberam nenhum tipo de contato sugerindo o acompanhamento clínico

(e-mail ou telefone) como ação de intervenção, logo, não tomaram ciência da oferta da

assistência nutricional oferecida pela empresa.

Para cada indivíduo do grupo experimental, o período da intervenção era iniciado após

a compra de suplementos com ácidos graxos ômega-3 em quantidade suficiente para consumo

de 30 dias, quando o indivíduo recebia o contato sobre o serviço de AN. Foi proposta uma

janela de 7 semanas (48 dias corridos) para os clientes receberem e consumirem o produto e

marcarem até quatro sessões de AN.

4.7 Monitoramento da Taxa de Recompra

Após o período da intervenção, os dados de compra de todos os participantes incluídos

no estudo foram acompanhados por 7 semanas, entre 12 de outubro e 29 de novembro, para

quantificação do número de recompras em ambos os grupos (figura 14). A definição de 7

semanas foi definida a partir dos dados de recompra da própria empresa, que aponta que mais
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de 85% das pessoas que compram novamente o produto ácido graxo ômega 3 com consumo

para 30 dias, fazem a recompra em até 7 semanas após o início do consumo.

Figura 14 - Linha do tempo de intervenção

Fonte: O autor.

4.8 Cronograma

O período completo para a aplicação dos métodos da investigação do problema

utilizados no estudo foi do dia 01 de setembro até 29 de novembro, e compreendeu as etapas

de coleta de dados (01 a 13 de setembro), contato para assistência nutricional (03 a 16 de

setembro), agendamento e oferta da assistência nutricional (03 de setembro a 25 de outubro) e

monitoramento da recompra (12 de outubro a 29 de novembro) conforme cronograma

ilustrado na figura 15.
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Figura 15 - Cronograma da metodologia

Fonte: O autor.

4.9 Análise Estatística

Os dados coletados foram extraídos do ERP, entre o período de 01 de setembro a 29 de

novembro, foram organizados e salvos em uma planilha do Google Sheets.

A comparação dos resultados foi feita primeiramente entre os grupos “experimental

versus controle” e em seguida entre “grupo controle versus amostra de acompanhamento”, de

acordo com o método “intention-to-treat” (ITT) - intenção de tratar em português, com o

objetivo de minimizar possíveis erros ou vieses sistemáticos de seleção de clientes que,

eventualmente, poderiam se mais, ou menos propensos à decisão de recompra em qualquer

um dos grupos (Castro, 2019).

Para comparar o impacto da intervenção na recompra de cada grupo, foi utilizado o

modelo de regressão logística, pois a variável dependente era binária (com a possibilidade de

dois resultados) e categórica (opção de sim ou não). O nível de significância considerado foi
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de 5%, aferido através do teste Wald (HOSMER & LEMESHOW, 2020). Todas as análises

foram realizadas com auxílio do software R 3.6.0 (R Core Team, 2019) e os gráficos foram

construídos com o pacote GGPLOT2 (Wickham, 2009).

5. RESULTADOS

Os dados sobre o perfil dos participantes foram classificados entre primeira compra ou

recompra e foram informados através da frequência absoluta (n) e relativa (%). A tabela 1

apresenta a amostra geral dos clientes que compraram o suplemento de ômega 3 dentro do

período investigado no comércio eletrônico. É possível notar que a maioria dos clientes (67%)

adquiridos entre 01 e 13 de setembro de 2020 eram novos (perfil de primeira compra), pois

haviam realizado sua primeira compra do suplemento de ácidos graxos ômega-3 no comércio

eletrônico escolhido neste trabalho.

Tabela 1 - Frequência absoluta e relativa da amostra geral dos clientes no comércio

eletrônico durante o  período do estudo.

1ª Compra n (%)

Não 54 (33%)

Sim 110 (67%)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após análise do perfil de proporção de clientes na amostra geral, os clientes foram

divididos igualmente nos grupos experimental e controle (ITT), resultando em 82 indivíduos

em cada grupo. Na tabela 2 pudemos observar que a proporção de clientes que realizaram a

primeira compra em comparação com os clientes que realizavam recompra foi semelhante nos
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dois grupos, e a frequência de novos clientes predominaram tanto no grupo controle (68,3%),

quanto no grupo experimental (65,9%).

Tabela 2 - Frequência absoluta e relativa do perfil de compra de acordo com o grupo

Grupo 1ª Compra n (%)

Grupo Controle Não 26 (31.7%)

Sim 56 (68.3%)

Grupo
Experimental

Não 28 (34.1%)

Sim 54 (65.9%)

Fonte: Elaborada pelo autor.

O serviço de acompanhamento nutricional foi ofertado apenas para os clientes do

grupo experimental. Entre os 82 clientes que receberam a proposta, 76,8% tiveram ciência do

serviço, mas optaram em não agendar a assistência com uma nutricionista, e os demais 23,2%

aderiram à oferta (tabela 3).

Tabela 3 - Frequência absoluta e relativa da adesão do acompanhamento nutricional

para os clientes do grupo experimental

Acompanhamento
Nutricional

n (%)

Não 63 (76.8%)

Sim 19 (23.2%)

Fonte: Elaborada pelo autor.

No grupo experimental, foi avaliado se havia diferença de adesão ao serviço de

assistência nutricional de acordo com o perfil do cliente. A tabela 4 apresenta o resultado

observado. Foi vista uma adesão três vezes maior para os clientes que realizaram a primeira

compra (n=15) em relação aos clientes que já haviam comprado no comércio eletrônico (n=4).
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Tabela 4 -  Frequência absoluta e relativa em relação ao perfil de compra e escolha do

acompanhamento nutricional para clientes do grupo experimental

1ª Compra Acompanhamento
Nutricional

n (%)

Não Não 24 (85.7%)

Sim 4 (14.3%)

Sim Não 39 (72.2%)

Sim 15 (27.8%)

Fonte: O autor.

5.1 Grupos Experimental versus Grupo Controle (ITT)

Para analisar o impacto da assistência nutricional na recompra foi preciso observar o

grupo controle e o grupo experimental. Na figura 16, o grupo controle fazia parte da amostra

geral, porém não sofreu nenhum tipo de intervenção, diferentemente do grupo experimental,

que sofreu a intervenção da AN.
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Figura 16 - Grupo experimental versus Grupo controle (ITT)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao comparar a proporção de recompra entre os grupos (tabela 5), foi verificada uma

frequência de recompra maior no grupo experimental (30,5%) em relação ao grupo controle

(15,9%).

Tabela 5 - Proporção de recompra entre os grupos experimental e controle (ITT)

RECOMPRA EXPERIMENTAL CONTROLE

NÃO 57 (69,5%) 69 (84,1%)

SIM 25 (30,5%) 13 (15,9%)
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A figura 17 ilustra a proporção da frequência de recompra entre grupo experimental e
controle (ITT).

Figura 17 - Proporção de recompra do grupo experimental e controle (ITT)

Fonte: Elaborada pelo autor.

O modelo de regressão logística utilizado identificou uma razão de chance de 2,32 na

comparação entre os grupos experimental e controle (figura 18).

Figura 18 - Regressão logística da comparação dos grupos experimental e controle

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na tabela 6 é apresentado o resultado do teste estatístico da razão de chances entre os

grupos. É possível observar que a chance de recompra é significativamente maior no grupo
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experimental em relação ao controle (p=0,02), corroborando com a hipótese de que a

assistência nutricional pode influenciar na recompra de comércio eletrônico de suplemento de

ácidos graxos ômega-3. Pode-se inferir ainda uma probabilidade de recompra de pelo menos

10,8% (dado referente ao limite inferior do intervalo de confiança de 1,108) a mais dos casos

submetidos à AN, quando comparados ao grupo de clientes que não recebeu a AN.

Tabela 6 - Resultado do teste estatístico da regressão logística da comparação dos grupos

controle e experimental.

Razão de
Chances

Intervalo de Confiança 95% P-Valor

Lim. Inferior Lim. Superior

Experimental 2,328 1,108 5,081 0,0228

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.2 Grupos Controle versus Amostra de Acompanhamento (ITT)

Como um dos critérios de inclusão era o preenchimento completo e validação dos

dados por parte dos clientes, um terceiro grupo com 90 indivíduos que não preenchiam os

critérios de inclusão e que também não recebeu nenhuma intervenção, foi acompanhado com

o objetivo de comparar com o grupo controle e verificar se há algum viés de seleção em

relação aos clientes que preencheram os requisitos e os que não preencheram os requisitos.

A análise foi feita apenas com os 82 indivíduos do grupo controle (dados completos e

validados) e os 90 indivíduos da amostra de acompanhamento (clientes com dados

incompletos ou invalidados). A proporção de recompra observada foi proporcional e

equivalente entre os grupos. Na figura 19, o grupo da amostra de acompanhamento não fazia

parte da amostra geral e nem sofreu qualquer tipo de intervenção.
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Figura 19 - Grupo controle versus amostra de acompanhamento.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao comparar a proporção de recompra entre os grupos (tabela 7), foi notada uma

frequência de recompra semelhante entre o grupo controle (15,9%) e a amostra de

acompanhamento (ITT) (12,2%).
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Tabela 7 - Proporção de recompra entre os grupos controle e amostra de

acompanhamento

RECOMPRA CONTROLE AMOSTRA DE
ACOMPANHAMENTO

NÃO 69 (84,1%) 79 (87,8%)

SIM 13 (15,9%) 11 (12,2%)

Fonte: Elaborada pelo autor.

A figura 20 ilustra a frequência da proporção de recompra entre grupo controle e

amostra de acompanhamento (ITT). A proporção de recompra foi maior no grupo controle,

cujos clientes apresentavam dados completos, preenchendo critérios para inserção no estudo.

Figura 20 - Proporção de recompra de acordo com o grupo

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O modelo de regressão logística utilizado identificou uma razão de chance de 1,35, na

comparação entre os grupos controle e  amostra de acompanhamento (figura 21).

Figura 21 - Regressão logística aplicada na comparação do grupos controle e amostra

de acompanhamento

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na tabela 8 é apresentado o resultado do teste estatístico da razão de chances entre os

grupos controle e amostra de acompanhamento. Não foi constatada diferença significativa

entre os grupos (p= 0,49), sugerindo que não houve diferença entre esses dois grupos.

Tabela 8 - Regressão logística para comparação do grupo controle versus amostra de

acompanhamento em relação à recompra.

Razão de Chances Intervalo de Confiança 95% P-Valor

Lim. Inferior Lim. Superior

Completo 1.353 0.569 3.270 0.493

Fonte: Elaborada pelo autor.

A tabela 9 apresenta um resumo dos resultados apresentados no trabalho. No estudo

aleatório e cego realizado, a oferta da assistência nutricional foi uma intervenção considerada
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eficaz para aumentar a probabilidade de recompra de suplementos de ácidos graxos ômega-3

em um comércio eletrônico.

Tabela 9 - Resumo dos resultados das análises

Análise Razão de Chance Nível de significância de 5%

Grupos Experimental
versus

Grupo Controle

2,32 Validação da hipótese que a
assistência nutricional

influencia na recompra de
comércio eletrônico de

suplemento de ômega 3.

Grupos Controle
versus

Amostra de
Acompanhamento

1,34 Não há viés de seleção em
entre o grupo com dados

completos e validados e com o
grupo controle

Fonte: Elaborada pelo autor.

6. CONCLUSÕES

A modalidade CE vem amadurecendo ano após ano, assim como sua competitividade.

Gestores de comércio eletrônico continuam buscando diferentes formas de aumentar a receita

e lucratividade, o que faz da estratégia de recompra um tema de estudo e investigação devido

ao seu impacto no resultado do negócio de CE.

O estímulo à decisão de recompra para um modelo de CE tem como seu principal

objetivo o aumento do LTV e do retorno sobre o investimento no CAC, garantindo assim a

diluição dos custos administrativos e de operação e, consequentemente, o crescimento

sustentável do negócio. A criação de indicadores de desempenho da operação, além de ações

que visem o aumento do LTV são medidas obrigatórias para empresas que querem promover

crescimentos sustentáveis. Organizações que se orientam em atender as necessidades de seus
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clientes e fazem esforço para retê-los geralmente possuem resultados mais duradouros

(MADRUGA, 2018)

Um exemplo dessa visão acerca da importância de estratégias de retenção e recompra

em comércios eletrônicos é o caso bem sucedido da empresa americana Amazon. Para

incentivar a recompra e retenção de clientes, a Amazon oferece um programa de assinatura

chamado “Amazon Prime”, o qual oferece vantagens interessantes aos seus clientes como

prazos de entrega mais curtos, frete gratuito, promoções especiais e serviço de streaming de

vídeo e música (ELLIS & BROWN, 2014).

Para o comércio eletrônico investigado neste trabalho, a oferta do serviço de

assistência nutricional oferecia a vantagem do cliente conversar sobre os cuidados com a sua

saúde relacionados ao consumo de suplementos de ácidos graxos ômega-3 com um

profissional capacitado e especializado no assunto. Até o momento desse trabalho, que os

autores soubessem, nenhum serviço já havia oferecido esse tipo de serviço em associação a

CE, uma alternativa criativa que se mostrou eficaz para estimular a recompra de suplemento

alimentar de ácidos graxos ômega-3.

O modelo também garante a viabilidade financeira da AN. Com o custo de R$ 12,78

por AN e considerando que cada cliente usa quatro AN, o incremento no CAC é de R$ 51,21,

resultando em um CAC de R$ 85,23. Nesse modelo, o custo do serviço de AN ainda

preservaria uma relação entre CAC e LTV saudável, mas como o resultado na análise

estatística garante um aumento mínimo de 10,8% na recompra (limite inferior de 1,108), a

taxa de recompra aumenta de 1,5x para 1,7x, elevando o LTV de 462,21 para 523,83, aumento

de 13% ou R$ 61,62. No cenário desenhado para esse estudo, constatou-se ganho de R$ 1,21

para cada real investido no modelo.
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Vale destacar, no entanto, que R$ 61,62 é o mínimo que o modelo de AN garante

como incremento de LTV neste formato. Apenas como exercício, se adotada a razão de

chance de 2,32 que a pesquisa atingiu, a taxa de recompra vai para 3,48 e o LTV pode

alcançar R$ 1.608,49, que representa um resultado expressivo para um investimento

incremental de 51,21 no CAC.

Contudo, apesar das análises realizadas e da provável influência da assistência

nutricional na decisão de recompra realizada pelos clientes, é necessária ampliação do número

de clientes e do período de acompanhamento, de forma a permitir a melhora do processo de

assistência nutricional. Não nos escapou, a despeito do efeito favorável a uma maior taxa de

recompra encontrado com AN, o fato de que a adesão ao serviço foi relativamente baixa, em

torno de 23%. É preciso compreender os interesses e as expectativas dos clientes para adaptar

o serviço aos clientes, deixando-o mais atrativo. Essa preocupação é relevante porque a

utilização com maior frequência da AN não incorrerá em custos adicionais no modelo

proposto, enquanto que seu efeito facilitador da recorrência de compras do produto em

questão deverá ser amplificado. É possível que questionários e entrevistas qualitativas com

grupos de clientes, elaborados com essa finalidade, possam contribuir de maneira significativa

na construção de um serviço de assistência nutricional que, além de garantir maior qualidade

no processo de decisão de compra dos suplementos pelo cliente, possa ainda mostrar-se mais

atraente para essa população.

Para estudos posteriores, portanto, novos formatos de assistência nutricional poderiam

ser desenhados, particularmente se houver informações prévias acerca do interesse do cliente

em relação à forma preferida de relacionamento com a empresa. Nesse eventual novo

contexto, é possível que ferramentas digitais operadas conjuntamente por nutricionistas e com

ajuda de algoritmos de inteligência artificial, que se mostrem assíncronos e personalizados e
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que poderiam, portanto, capturar a fornecer informações em momentos de maior conveniência

para o cliente, tornem-se grandes aliados para aumento da utilização dos serviços disponíveis

de assistência nutricional.

Por fim, salientamos a importância de os gestores dos CE estarem sempre atentos à

literatura específica do segmento de mercado em que atuam para formulações de novas

estratégias de recompra que façam sentido para a retenção do seu público-alvo. No atual

contexto competitivo em que algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial

são progressivamente mais democratizados, ignorar essa transformação que consegue unir

eficiência de custos, personalização do atendimento e grande acesso a diferentes públicos

consumidores, pode caracterizar uma decisão deletéria para o futuro dos negócios.

No trabalho realizado, além da confirmação da utilidade da oferta do serviço de

assistência nutricional como estratégia para aumentar a taxa de recompra de produtos em um

CE, os autores especulam que a assistência nutricional deva ainda ser adaptada ao produto

específico a ser consumido, o que poderia tornar-se uma medida eficaz para aumentar a

adoção do modelo de AN. Na opinião dos autores, portanto, estabeleceu-se o embrião de um

processo que, se adequadamente reformulado com os atuais avanços da tecnologia, poderia

constituir-se em poderosa ferramenta de ganhos de competitividade em ambientes de

comércio eletrônico especializados em suplementos alimentares.

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

A assistência nutricional proposta como intervenção do estudo foi sugerida por conta

do risco que o consumo de suplementos alimentares sem acompanhamento nutricional podem

apresentar à saúde, além de ajudar a atender as expectativas do público alvo, visto pela
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literatura científica da nutrição, em que serviços de assistência nutricional dentro de uma

estratégia podem ajudar a melhorar a adesão dos indivíduos na adoção de rotinas mais

saudáveis.

Embora o resultado tenha validado a hipótese no presente estudo, tornar a assistência

nutricional mais atrativa para o cliente querer usá-la é uma questão que precisa ser

investigada, pois poderia elevar ainda mais a taxa de recompra.

Uma possibilidade é que o consumo dos suplementos de ácidos graxos ômega-3 é

feito para promover cuidados específicos à saúde e muitas pessoas passam a tomar o

suplemento após recomendação de médicos e nutricionista. Dados do contato por telefone que

não foram mensurados no estudo sugeriram que muitos clientes estavam fazendo ou haviam

feito acompanhamento nutricional antes de comprar o produto, sendo uma possível razão pela

qual a adesão ao serviço foi baixa. Outra possibilidade levantada é que o serviço de

assistência nutricional não atenda à expectativa do cliente ômega 3.

Para ambas possibilidades, para investir em uma estratégia de recompra via assistência

nutricional, se faz necessário avaliar e testar diferentes propostas que agreguem valor ao

produto adquirido pelo cliente de cada segmento, portanto, é fundamental entender as

características técnicas dos produtos vendidos e, principalmente, conhecer o cliente, entender

seu comportamento e expectativas desejadas com a aquisição do produto antes do

planejamento da estratégia de intervenção.

Como etapa da metodologia do estudo, um questionário objetivo para saber quais

serviços eles gostariam de receber ou quais problemas gostariam de resolver, como a

aquisição daquele produto para, a partir disso, propor estratégias de intervenção, as quais

podem até ser novamente a assistência nutricional em um formato mais atraente. Poderia

também ser analisado se algum outro tipo de assistência associada à saúde e a expectativa do
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cliente teria o mesmo impacto na taxa de recompra dos clientes de e-commerce de suplemento

alimentar.

Por fim, sugere-se que esse modelo de AN funcione bem para CE de suplementos

alimentares com produtos que gerem expectativa e benefício nutricional com seu consumo ou

que, por estarem associados à saúde, suscitam o interesse de acompanhamento por

profissional da saúde.

De uma forma mais ampla, AN pode ser entendida como serviço de suporte ao

consumo de produtos nutricionais, o que abre a possibilidade de outros tipos CE associarem

suporte ou serviços complementares ao consumo de seus produtos, como por exemplo, CE de

lentes oculares corretivas com acompanhamento de oftalmologistas ou nutricosméticos

associados ao suporte de técnicos em estética. Para ambos os casos, recomendam-se as

mesmas considerações finais deste trabalho, quais sejam, a importância do entendimento da

expectativa do cliente e da sua visão de valor nesse suporte ou serviço de acompanhamento.
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9. ANEXO

Anexo 1 - Imagem do formulário online para cadastro e agendamento da assistência

nutricional.

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas informações fornecidas pela empresa responsável pelo comércio

eletrônico de suplementos alimentares.
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