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11. Introdução

"If it 's there and you can see it, it's real.

If it 's not there and you can see it, it's virtual. "

A popular Internet wisdom

1.1. Mudanças que não cessam

É senso comum que estamos passando o início turbulento de uma revolução tão

significativa como foi a revolução industrial no século passado e os avanços da

eletrônica e mecânica neste século, percebido entre outros através da evolução

vertiginosa dos sistemas telefônicos, radiodifusão, televisão, telecomunicações,

automóveis, etc..

Segundo Don Tapscott em Economia Digital (1997), essa nova mudança,

suportada principalmente pelo rápido desenvolvimento das tecnologias de informações

e telecomunicações nesta última década, está possibilitando emergir uma nova

economia onde indivíduos e organizações passam a criar riquezas a partir da interação

baseada em redes globais de comunicação digital.

o impacto dessa nova forma de economia digital está trazendo a tona novas

relações econômicas e sociais que estão levando seus participantes a repensar seus

princípios, regras, percepções, táticas, controles e mercados. Novos conceitos e agentes

passam a surgir, os empreendimentos virtuais, que existem somente através de uma

rede de computadores e cujo paradigma é tão diferente quanto as corporações e
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indústrias de manufatura neste século foram em relação as oficinas dos artesões feudais

no passado.

Como parte desta revolução, representada principalmente pela popularização

das redes digitais de comunicação como a Internet e o desenvolvimento das super-

rodovias de informações ( "Information Highways" ), surgem também novas formas de

comércio e varejo, baseados em agentes e transação de trocas que existem apenas no

ambiente criado por essas redes digitais e por isso chamados de eletrônicas ou virtuais.

Além da revolução tecnológica citada por Tapscott, existem ainda mudanças

sócio-econômica-culturais que estão começando a exigir dos agentes envolvidos no

comércio tradicional, novas organizações para venda e distribuição de produtos e

serviços que reforçam o advento do varejo eletrônico no Brasil.

Sob o aspecto econômico, a implantação do Plano Real e a estabilidade

econômica sustentada no país nos últimos 2 anos tiveram impactos significativos no

volume de vendas no comércio, o que está gerando a necessidade de novas formas de

suprir produtos a novos segmentos de mercado. Segundo a Associação Brasileira de

Supermercados ( Exame, n.14, 1996 ), as vendas de produtos alimentícios em 1996

superaram em 30% as vendas no ano anterior e a competição passou a dar menos foco

na margem operacional de vendas para a busca de novos canais a fim de elevar seu

volume de vendas.

Sob o aspecto social, observam-se mudanças que tiveram impactos

significativos no comércio de produtos, entre elas:

• O aparecimento de famílias cada vez menores e de maior renda.

• Grande número de pessoas morando sozinhas.

• Maior participação da mulher no mercado de trabalho.

• Pouco tempo disponível para as pessoas.
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Uma pesquisa sobre Tecnologia da Informação do varejo feita por Andréa Lago

da Silva da Universidade de São Carlos (1996, p. 27), revela que o tempo gasto em

compras na preparação de um jantar para a família era de 150 minutos na década de

30, passou a 60 minutos na década de 50 e vinte anos depois na década de 70, este

tempo reduziu a apenas 30 minutos. Na década de 90 o tempo médio disponível para

compras é de apenas 15 minutos, o que reitera a contínua escassez de tempo que

permeia nossa sociedade atual.

Sob o ponto de vista de mercado, o numero de pessoas que atualmente tem

acesso a rede Internet está por volta de 2 milhões no Brasil e mais de 80 milhões no

mundo, de acordo Antonio Tavares, presidente da Associação Brasileira de Provedores

de Internet ( 1998, doravante citada como ABRANET ). Ainda segundo Tavares, esses

números devem se elevar a cerca de 5 milhões no Brasil nos próximos 2 anos e a mais

de 120 milhões ao redor do globo, continuando a tendência de crescimento atual. Essa

quantidade significativa de pessoas conectadas na rede se configura um segmento

virtual com potencial para negócios extremamente atraente, dado seu perfil sócio-

econômico-cultural.

Essa segmento virtual crescente de clientes no Brasil, que se constitui numa

parcela significativa de clientes das organizações financeiras e de comércio, exige cada

vez maior agregação de valor e passa a demandar novos produtos e serviços, gerando

uma maior pressão competitiva entre as instituições.

Uma das tecnologias que tem se mostrado eficiente para suportar estas

mudanças de paradigma é sem dúvida a Internet, trazendo enormes promessas de

reduções de custos por transação, como também preconizando uma profunda

desintermediação nos processos de compra e venda.
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1.2. Foco e Organização do Trabalho

Este trabalho tem por objetivo explorar alguns aspectos do varejo eletrônico-S;

através da Internet, com um maior foco na questão da esperada desintermediação. Don

Tappscot em Economia Digital ( 1997, p.62 ) diz que: "As funções do intermediário

entre produtores e consumidores estão sendo eliminadas devido às redes digitais ...

(sic)". De fato, a tecnologia de redes digitais está facilitando a troca de informações

entre fornecedores e clientes, começando a gerar algum nível de desintermediação.

Por isso, acredita-se que os intermediários convencionais terão que encontrar

novas maneiras de agregar valor aos seus clientes, dar um passo a frente para entender

melhor o novo ambiente - consumidores, regras e percepções - que estão sendo criadas

pela Internet, para se re-inserir na cadeia de valor e enfrentar a desintermediação.

Tendo em vista essa premissa, pretende-se discutir o papel do intermediário no

varejo virtual, suas relações com os demais agentes que participam desse segmento, e

as novas regras e valores que tem regido este novo mercado criado pela Internet.

Finalmente, pretende-se também abordar novos agentes virtuais de intermediação que

tomam-se possível graças a tecnologia de redes digitais, através de um estudo teórico

de caso.

o trabalho foi estruturado nos seguintes tópicos, além dessa introdução:

• Comércio Eletrônico, onde são apresentados as definições dos principais

conceitos correlacionados ao comércio eletrônico através da Internet.

• Custos de Transações, que visa abordar quais reduções de custos em

transações são geradas pela Internet e os trade-of/s decorrentes dessas

operações no ambiente virtual criado pela rede. Pretende-se apresentar os

conceitos de custos de coordenação e custos de motivação, que são aqueles
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predominantemente envolvidos nas transações que ocorrem no varejo

eletrônico.

• Custos no varejo virtual e necessidade de intermediários busca abordar os

custos decorrentes da maior assimetria de informações entre vendedores e

compradores operando na rede, como também os custos de pesquisa de

informações e navegação pela Internet, que implicam em potenciais

oportunidades para intermediários nesse novo contexto virtual.

• Intermediários no Varejo Virtual, é o capítulo que pretende discutir o

ambiente do intermediário na rede, baseado nos frameworks de Porter

(1980) e Brandenburger e NalebutT (1996), buscando-se compreender as

interações desse intermediário virtual com seus clientes, fornecedores,

agentes complementadores e substitutos, bem como as novas regras,

percepções e valores que tem regido esse mercado criado pela Internet.

• Price Information Broker é o estudo de caso de um novo agente

intermediário virtual, que agrega valor na medida que se propõe a prover

preços de vários produtos na rede, a fim de maximizar a eficiência do

processo de compra, através da redução dos custos de pesquisa de

informação.

• Considerações Finais sumanza algumas das razões que sugerem

oportunidades emergentes para intermediários no mercado virtual, bem

como as estratégias genéricas que tais agentes poderiam adotar.

• Anexos

• Bibliografia.
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12. Comércio Eletrônico

"Quem é você? ",perguntou à lagarta.

"Eu? Neste exato momento, eu não sei direito,
Senhor - pelo menos eu sei quem era quando
acordei esta manhã, mas imagino que devo ter
me transformado várias vezes desde então, para
me tornar bonita e desejada. "

Lewis Carrol - Alice no País das Maravilhas.

2.1. Definições

A definição de comércio eletrônico é dinâmica e tem mudado principalmente

nos últimos anos de forma a incluir mais e mais setores da economia, à medida que a

influência das tecnologias de informações e comunicações se extende para novas áreas

de negócios e mercados.

Uma das definições mais abrangentes é dada por Cameron ( 1997 ) e citada

também por Albertin ( 1998, p.3 ), que entendem como comércio eletrônico qualquer

negócio transacionado eletronicamente, onde estas transações ocorrem entre dois

parceiros de negócios ou entre um negócio e seus clientes.

Partindo-se dessa definição inicial mais abrangente, deriva-se diferentes sub-

definições a partir da interpretação da forma eletrônica que suporta a transação de

negócio:

• Meios eletrônicos para suportar negócios já existem desde a década de 1960,

onde linhas telefônicas privadas eram utilizadas para trocas de arquivos

eletrônicos contendo transações de negócios entre empresas. Essa forma
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ainda é utilizada atualmente e é mais conhecida como Electronic Data

Interchange (EDI). Ou seja, Comércio Eletrônico é EDI , sendo já praticado

há pelo menos três décadas em negócios entre empresas.

• Bancos também tem utilizado transferências de arquivos desde a década de

1970, quando começaram a enviar seus dados para transferências de fundos

com outros bancos e câmaras de compensação através de fitas magnéticas

padronizadas. Esse processo conhecido como Electronic Funds Transjer

(EFT) é também um Comércio Eletrônico na definição mais abrangente.

• Com a evolução na área de telefonia e centrais de atendimento, Comércio

Eletrônico passou a incluir também a venda de produtos através de telefone,

com promoções feitas por catálogos e TV. Redes de varejo como o Mappin,

tem utilizado essa forma de Comércio Eletrônico com divulgação de

produtos pelos canais de televisão.

• Outro meio eletrônico que começa a ser amplamente utilizado é o CD-ROM.

Por exemplo, Comércio Eletrônico para o Pão-de-Açucar-Delivery inclui a

distribuição de CD-ROM's para seus clientes, que permite-lhes a compra de

produtos de supermercado através do uso de micro-computadores pessoais

em casa (Behring, 1998, p.l0 ).

• Com o avanço na área de comunicações, e principalmente com a evolução

da codificação e criptografia digital, Comércio Eletrônico passou a incluir a

entrega de informações, produtos e serviços através de linhas telefônicas e

redes de computadores de âmbito público, de acordo com Kalakota e

Whinston (1997).

• Kosiur (1997) em trabalho desenvolvido para a Microsoft, define Comércio

Eletrônico como a venda e compra de produtos e serviços através da

Internet, onde inclui os aspectos de transações on-line que este meio

possibilita.

• Whinston, Dahl e Choi ( 1997, p.12 ) definem Comércio eletrônico como

um novo mercado, onde são realizadas transações de um novo tipo de

commodity, chamados de produtos digitais através de processos digitais. Esta
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conceituação já pressupõe não somente uma mídia eletrônica, mas um meio

digital para transações de informações.

Tão logo se prolifere o uso dos aparelhos de TV interativos baseadas em infra-

estrutura por cabo ou através de satélites, como meio de acesso ~ envio de

informações, devem surgir novas definições de Comércio Eletrônico para incluir tais

mídias em novos tipos de transações.

Visto que existem definições para incluir os vários meios eletrônicos existentes,

para efeitos desse trabalho, estaremos restringindo o conceito de Comércio Eletrônico

para os processos visando trocas através de infra-estruturas de comunicação baseadas

em tecnologia digital, como as transações que ocorrem numa rede de computadores.

Estas transações por sua vez devem envolver uma série de etapas e processos que

devem ser cumpridos, como também agentes que os cumpram, para que a troca possa

ser registrada, aprovada, consolidada e concluida.

Nesta perspectiva de redes de comunicação digital, a Internet e as tecnologias a

ela correlacionadas surgem como um dos mais promissores elementos de alavancagem

do Comércio Eletrônico, dada a sua aceitação e proliferação como meio de

comunicação digital on-line, principalmente entre corporações e nos segmentos de

mercado com alto poder aquisitivo.

Ravindran (1996), citado por Albertin (1998), e muitos outros estudiosos do

Comércio Eletrônico acreditam que a Internet seja o berço de uma super rodovia de

informações de âmbito mundial, que vai sustentar uma ampla teia de servidores

computacionais e computadores pessoais, definindo um novo ambiente digital. Neste

ambiente espalhado entre vários países, também denominado de cyberspace, pessoas

dos mais diferentes locais do globo poderão se comunicar interativamente, vender e

comprar produtos e serviços, e empresas poderão realizar suas transações de negócios

com fornecedores, clientes e instituições financeiras, entre muitas outras
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possibilidades. Por isso, muito das atenções do Comércio Eletrônico atualmente se

voltam para as possibilidades nessa rede.

E para reiterar a crença daqueles envolvidos com o Comércio Eletrônico

através da Internet, é conveniente mencionar o que diz Donald Johnston (1997),

Secretário geral da OECD: "A estruturação do Comércio Eletrônico - transações de

negócios baseados em redes de computadores como a Internet - vai provocar mudanças

estruturais profundas nas economias dos países filiados a OECD. Seu efeito se fará

sentir em seus ambientes econômicos, na organização de sua empresas, no

comportamento dos consumidores, na forma de operação dos governos e na maior

parte das atividades cotidianas".

2.2. A Internet

Segundo Henrique Gandelman (I997), a Internet caracteriza-se por uma ampla

rede de comunicação digital que se estende pelo mundo todo, abrangendo mais de 50

países, onde se interligam uma quantidade muito grande de computadores servidores

provendo informações - cujo número está próximo de 500.000 segundo a ABRANET-

e um número maior ainda de pequenos micro-computadores pessoais, conhecidos

como clientes - cujo número deve estar acima de 80 milhões de acordo com a

ABRANET e acima de 100 milhões de acordo com o Departamento de Comércio

amencano.

o que diferencia essa rede em particular das outras redes digitais é a

peculiaridade de seus protocolos de comunicação, agrupados numa família de

conhecida como TCPIIP - Transport Control Protocoll Internetworking Protocol - que

abrange serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos, controle de

roteamento de tráfego, gerenciamento de rede, trocas de mensagens que possibilitam as

discussões em grupo on-line, etc.. Seu desenvolvimento foi iniciado pelo DARPA _

9



Departamento de Defesa Americano - e publicado para implementação no início da

década de 80. Esse conjunto de protocolos foi amplamente adotado pela indústria

mundial de computadores e redes digitais como padrão de comunicação, o que

permitiu a rápida proliferação da rede Internet ao redor do mundo.

Atualmente a rede é operada por orgãos governamentais e instituições

educacionais, ou seja a Internet como um todo não é de propriedade e nem controlada

por nenhuma instituição privada, muito embora algumas organizações sem finalidades

lucrativas tenham desenvolvidos serviços de fornecimento de nomes de sites -

tecnicamente conhecidos como domains - para que nunca haja duas organizações com

acesso a Internet com o mesmo nome. Um exemplo de site ou domain é

••www.eaesp.fgv.com.br ". Doravante a palavra site será utilizada como uma palavra em

português ao longo deste trabalho.

Qualquer empresa pode conectar seus computadores localizados em diferentes

locais - desde cidades até mesmo países - à Internet, disponibilizando informações (

computadores servidores nesse caso) e utilizando a rede para que seus funcionários e

sistemas de aplicação troquem mensagens entre eles. Essa conexão ou inclusão é feita

através de pedido de cadastro nas agências de cada país que estão autorizadas a operar

a Internet, no caso do Brasil, a FAPESP - Fundação para Amparo e Pesquisa do Estado

de São Paulo.

Qualquer pessoa com um modem em seu micro-computador pessoal pode

acessar a Internet, através de devidos cadastramentos em sua escola, empresa ou

provedor de acesso a um custo bastante acessível. Quaisquer desses indivíduos podem

então acessar as informações disponíveis na rede, permitindo-se inclusive trocar

informações digitalizadas - textos, imagens, músicas, programas de computador,

mapas, etc. - uma com as outras. A Internet perante essas pessoas foi muito além que

uma simples rede digital. Criou-se toda uma nova cultura em torno dela, onde o

computador pessoal transformou-se em ferramenta eficiente para interação entre o
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usuário e os recursos da rede, permitindo às pessoas uma super-abundância de toda

sorte de informações.

o acesso a Internet pela maior parte dos usuário se dá através dos provedores

de acesso, filiadas a ABRANET. O cliente assina geralmente um contrato de

subscrição mensal com o provedor, que lhe provê um determinado número de horas de

acesso a Internet no período. O processo de acesso a Internet passa pela discagem do

número telefônico do provedor, que por sua vez o conecta a rede. Para cada cliente

cadastrado, o provedor cria uma caixa de correio eletrônico para troca de mensagens

com outros usuários, e permite a navegação pelos vários sites que existem na Internet.

Os provedores mais conhecidos no país são a ffiM, Nutecnet, Universo On-Line,

Origin, entre outros.

2.3. A World Wide Web

A World Wide Web ( doravante citada como Web ) foi criada para simplificar a

interface de operação para o usuário que acessa o site, transferir páginas de

informação do site para o usuário de forma on-line e melhorar a apresentação das

informações enviadas. Suas características tomaram o uso da Internet mais fácil,

amigável e prazeiroso. Tecnicamente tais páginas on-line permanecem armazenados

nos vários servidores especializados conectados a rede Internet e denominados de Web

servers. Os Web servers, tem basicamente duas funções:

• enviar as páginas de acordo com a solicitação dos clientes;

• interagir com as aplicações que estão rodando nos demais servidores no site

- os application servers - que é realizada através de um protocolo

padronizado chamado de Common Gateway Interface, conhecido como CGI.

11



o computador pessoal do usuário, chamado de cliente na arquitetura da rede

Internet, por sua vez tem que se comunicar com os Web servers através de um

protocolo de comunicação padronizado conhecido como HTTP, sigla de Hyper Text

Transfer Protocol. Por isso, a necessidade de um software rodando no cliente, que

interage com o usuário através de uma interface gráfica que:

• converte seus comando em linguagem HTTP para enviar requisições de

páginas aos Web servers da rede.

• recebe as páginas oriundas dos Web servers em HTTP e os converte numa

página gráfica compreensível na tela do computador pessoal.

Esse software no cliente é conhecido como Web browser e os mais utilizados

são o Navigator da Netscape e o Explorer da Microsoft.

Por essa razão, muitos consideram a Web como uma coleção de documentos,

compostos de páginas, armazenados nos servidores distribuidos ao longo dos vários

Web sites, ou simplesmente sites cadastrados da Internet, É através dessas páginas que

o usuário interage com as várias aplicações disponíveis, como por exemplo, uma

aplicação de venda de livros como o da Amazon Books.
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2.4. O Comércio Eletrônico através da Internet

De acordo com Applegate, MacFarlan e McKenney (1996), citado em Albertin

(1998), a utilização da Internet como meio eletrônico para suportar as transações de

Comércio Eletrônico está ainda em seus primeiros passos. Muitas empresas estão

ingressando na Internet simplesmente porque todas estão, sem ter muito claro os

beneficios que este meio de comunicação pode trazer-lhes em termos de negócios.

Outros começam a ter noções mais claras acerca do que devem fazer na Web e por

isso, começam a colher resultados de negócios mais consistentes. Muito dos princípios

para nortear a operação de novos entrantes na Web tem surgido através do estudos

desses casos de sucesso.

Na definição adotada anteriormente, propositadamente incluimos no conceito

de Comércio eletrônico todos os "processos visando trocas", ou seja, envolve mais do

que apenas comprar e vender. Esta definição alinha-se com as definições de Applegate

(1996) quando engloba todos processos de pré-vendas e pós-vendas, assim como um

conjunto de atividades auxiliares como pesquisa de mercado, identificação de novos

segmentos potenciais, esforços de promoção focados para um marketing mais

granularizado, suporte a clientes, mecanismos de retenção desses clientes, etc. ,

suportados por tecnologias de informação e redes de comunicação digital.

A figura 2.1, extraida de um relatório de Joyce Gavenda, analista de negócios

da Summit Strategy Inc. (1997) também se foca no uso da Internet e da Web para

suportar todas as fases e processos de um ciclo completo de negócio, onde todas as

áreas da empresa, tem possibilidades de mudar radicalmente a forma como elas

interagem com seus clientes, tomando-se cada vez mais pró-ativas a partir do uso dessa
tecnologia.
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Fig. 2.1 - Modelo Integrado de Comércio através da Internet

Fonte: Summit Strategy Inc. (1997)

Segundo a Summit Strategy Inc (1997), consultoria especializada em prover

estratégias para organizações, a internet junto com as novas tecnologias de

datawarehousing - armazenamento de grandes quantidades de informações sobre

usuários, produtos e processos - pode servir de meio ideal para:

• que as organizações conheçam melhor os mercados em que estão atuando;

• identificar novos segmentos de demanda, baseados em hábitos do

consumidor e rastreio de seus processos de compra;

• possibilitar o desenvolvimento de produtos mais adequados e a exploração

de vendas de produtos correlacionados - cross-selling;

• permitir ao cliente entrar com pedidos de compra on-line e acompanhar todo

o processo de entrega (fulljiment ) da ordem;
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• tirar suas dúvidas a respeito de produtos e processos através de trocas de

correios eletrônicos com o serviço de suporte;

• continuar ligado a seus clientes através de constantes trocas de informações

baseadas em programas de retenção daqueles clientes selecionados.

No entanto, para muitas organizações, os negócios com o uso da Internet ainda

não tem dado o retomo previsto. Segundo Christopher Andersen num ensaio sobre

Comércio Eletrônico na "The Economist" ( 1997, p.1 ), o crescimento dos negócios de

varejo através da Internet ainda estão abaixo das expectativas, sinalizando que as

promessas dessa tecnologia ainda não estão ocorrendo plenamente. Muitas empresas

que tem buscado a Internet como um canal adicional de distribuição, tem se frustrado

com a nova experiência. A maior parte delas não culpa a tecnologia em si, que parece

corresponder às expectativas, mas ressentem-se por não terem uma clara percepção

desse novo ambiente digital e sobre as novas regras que nele vigoram. Talvez nem

hajam regras muito claras e definidas ainda, o que se toma uma grande oportunidade

para os pioneiros que conseguirem estabelecer regras que lhe conferem vantagem

competitiva (Debora Spar, 1996 ).

Muito da falta das regras decorre da própria natureza da arquitetura da rede

Internet. Ela não possui um controle centralizado e muito do que foi estabelecido,

deveu-se a adoção pelo uso da comunidade, na sua maior parte, pessoas com perfil

acadêmico e cientifico. Pelo uso, as regras se tomaram claras para os usuários da

comunidade, porém apesar de adotadas, nem sempre recebiam um caráter formal.

Porém, com o rápido crescimento da rede, o estabelecimento de regras formais,

claras e definidas, tomou-se fator critico de sucesso para o estabelecimento do

comércio eletrônico na Internet. De acordo com Daniel Lynch em Dinheiro Digital

(1996, p.87-102), tais regras tem que abranger rapidamente o estabelecimento de

moedas eletrônicas ( e-cash ) como meio de pagamento, cuja origem seja anônima

como o papel moeda tradicional. Existem transações de baixo valor que não
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compensam os custos para pagamento através de cartão de crédito, e nesse caso, tais

moedas permitiram a troca e a viabilidade de novos empreendedores virtuais a curto

prazo. Na ausência ainda de meios de pagamento que viabilizem essas micro-

transações, a Internet tem crescido mais na área de negócios entre empresas - business-

to-business - e não ainda no varejo.

Por que então a "The Economist" dedica um vasto ensaio sobre o assunto? O

próprio autor (Anderson, 1997, p.4 ) responde que crê que essa é uma das áreas que

tem maior potencial de crescimento nos próximos anos, a medida que os problemas

vão sendo resolvidos. Este meio, além de abrigar um número cada vez maior de

consumidores potenciais, possibilita compras de forma muito mais rápida, fácil e com

menores custos.

Alguns dados do relatório do Departamento de Comércio Americano

compilado por Lynn Margherio, Diretora da "Economics and Statistics Admnistration"

(1998, p.2), nos dão uma boa noção a respeito de quão rápido o comércio através da

Internet tem evoluido nos últimos 2 anos:

• O número de pessoas conectadas a Internet era menor que 40 milhões em

meados de 1996. No início de 1998, esse número já ultrapassava 100

milhões de usuários e a perspectiva é dobrar a cada ano até 2001.

• Em Dezembro de 1996, haviam 627.000 sites registrados no mundo todo e

após um ano, no final de 1997, esse número já atingia a casa de 1.5 milhões,

ou seja, a tendência de dobrar essa quantidade a cada ano persiste.

• O tráfego de dados na Internet tem dobrado a cada 100 dias.

• A Cisco Systems, uma tradicional empresa de equipamentos de rede digital

havia comercializado cerca de US$ 100 milhões através da Internet em

1996. Em 1997, suas vendas através de transações na Internet atingiu US$

320 milhões.

• Em 1996, a Amazon Books - primeira livraria virtual a surgir na Internet _

registrou vendas de US$ 16 milhões. Em 1997, essa livraria registrou vendas
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de mais de US$ 148 milhões. Percebendo esse crescimento vertiginoso da

Amazon Books, uma das maiores redes de livros, a Barnes and Nobles, criou

sua livraria na Internet no final do ano de 1997.

• Em janeiro de 1997, a De// Computers, tradicional fornecedor de micro-

computadores pessoais, estava vendendo cerca de US$ 1 milhão somente

através da Internet. Em Dezembro do mesmo ano, suas vendas on-Iine

estavam atingindo a marca de US$ 6 milhões.

• Auto-by- Tel, uma empresa de venda de automóveis através da Internet,

processou ao longo do ano de 1996, 345.000 pedidos de compra no valor de

US$ 1.8 bilhões. Somente no mês de Novembro de 1997, a mesma empresa

processou mais de 100.000 pedidos, equivalente a US$ 500 milhões.

Continuando essas tendências preliminares, o comércio eletrônico através da

Internet será certamente uma das áreas estratégicas pelas quais passarão o crescimento

das redes de empresas que atuam no varejo.

No Brasil, ainda não existem dados suficientes, mas num dos artigos sobre o

assunto na Computerworld (1995) há três anos atrás já se percebia que os negócios na

Internet não trariam os volumes necessários no curto prazo, mas quase que a totalidade

das empresas nacionais acreditavam que é certamente uma área estratégica, que não

poderiam deixar de investir.

Juliana Behring (1998), coordenadora geral do Pão de Açucar Delivery, numa

apresentação sobre o estudo do caso neste ano (1998), diz que o empreendimento

eletrônico já traz um faturamento maior que a maior loja fisica da rede de

supermercados, com custos menores, o que está levando o grupo a iniciar mais duas

operações de logística de entrega no país, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília.
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2.5. O Varejo Virtual

A área de varejo no Brasil vem utilizando a tecnologia de forma incrementaI

desde os anos 90 para tornar mais eficiente suas operações ( Gonçalves e Gonçalves

Filho, 1995 ). Leitoras ópticas de código de barras, máquinas de preenchimento de

cheques e sistemas de débito com o uso dos cartões magnéticos bancários tem

aumentado em mais de três vezes a velocidade de passagem pelos check-outs e

reduzido filas, criando maior comodidade ao consumidor. Na maior parte das grandes

redes de varejo brasileiro, os sistemas de ponto de venda já estão interligados aos

sistemas de controle de estoques nas prateleiras e nas câmaras centrais de retaguarda,

gerando sinais para reposição e compras na medida que os níveis ficam abaixo de

limites determinados. Essas mesmas redes já utilizam o comércio eletrônico através de

EDI's para compras eletrônicas com seus fornecedores preferenciais. O próximo passo

desse varejo automatizado é partir na busca de novos mercados, a partir de novos

canais de distribuição, e por isso o varejo eletrônico através de uso de catálogos em

CD-ROM's, pedidos por telefone e compras através da Internet tem sido objetos de

muita atenção.

De forma mais abrangente, "o varejo virtual pode ser definido como qualquer

simulação de loja que vende seus produtos e serviços através de catálogos, folhetos,

programas de rádio/televisão, fax, internet ou rede privada de dados, para seus

consumidores finais" ( Superhiper, 1995, p.245 ).

O varejo virtual como canal de distribuição visa agregar valor para o cliente

que busca conveniência. O cliente não precisa mais sair de casa e se locomover para

realizar suas compras, o que lhe provê além da conveniência, economia de custos

associados ao tempo disponível, que torna-se cada vez mais escasso na sociedade

moderna.
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Novamente o canal Internet toma-se um meio bastante adequado para as

expectativas de um varejo virtual. Um estudo da CommercenetlNielsen (1997) conclui

que mais de 10 milhões de usuários da Internet já adquiriram produtos e serviços

através da Web - mais de 15% da população - sendo que 7.4 milhões apenas no

segundo semestre. A American On Line, uma das grandes provedoras de acesso nos

Estados Unidos estima que esse número venha a dobrar em cada semestre nos

próximos 2 anos, pelo menos no território americano, englobando livros, CD's,

eletrodomésticos, e principalmente informação. O estudo da Nielsen ainda revela que

os atributos do varejo virtual que atraem o usuário internet é conveniência, facilidade

para obter informações de produtos/serviços e bons preços.

Urna tendência visível no design das lojas virtuais na internet é a semelhança

com as lojas tradicionais, de forma que o cliente se sinta confortável ao passear pelas

páginas da Web. Os produtos são dispostos como se estivessem em prateleiras fisicas e

com apenas um toque do botão do mouse ( doravante citado como c/ick ) o cliente

pode obter descrições detalhadas, quantidade em estoque, preço, prazo de entrega

eventualmente e inclusive fotos mais detalhadas em muitos casos. Se o cliente desejar

adquirir o produto, a maior parte das lojas utiliza o conceito de "carrinho de compras

virtual" ( shopping cart ), onde com um duplo click o produto é selecionado e posto no

carrinho. Dessa forma o cliente pode selecionar vários produtos em seu carrinho e

depois se dirigir ao balcão de saída, onde então pode efetivar a compra utilizando

geralmente o cartão de crédito para pagamento, enquanto não estão disponíveis outros

meios. Se houver dúvidas, sempre há disponível um telefone com chamadas gratuitas
para esclarecê-las.

Esta semelhança da loja virtual com a loja fisica é um recurso para incentivar o

usuário da Internet a passear pela loja, dada urna maior familiaridade com o processo

de compra. Os pioneiros em lojas virtuais queriam agregar conveniência e tomar a

compra familiar e divertida. O próprio Pão de Açucar Delivery ( Behring, 1998 )

utiliza esse formato nos sua loja virtual através de CD-ROM e está implantando o
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mesmo formato na loja virtual na Internet. Outras lojas, como a Amazon Books, provê

ao cliente ferramentas de pesquisas de produtos, de forma a encontrar os títulos

disponíveis através de seus atributos inerentes, como nome do autor, nome do livro,

assunto, etc.

Segundo os analistas de varejo virtual do Departamento de Comércio

Americano (1998 ), as vendas ao consumidor através da Internet deverão crescer

rapidamente. Os números obtidos para se quantificar a taxa de crescimento variam

muito, mas de uma forma bastante conservadora, devem chegar a pelo menos cerca de

US$ 7 bilhões no ano 2000 se a Internet não crescer. Utilizando as taxas de

crescimento do uso dos correios pela empresas que já operam através da Internet, as

vendas pela rede somente com os produtos atuais devem alcançar cifras de US$ 115

bilhões nos próximos 5 anos. Se os empreendimentos virtuais começarem a diversificar

mais seus produtos e a taxa de crescimento da população na rede persistir dobrando a

cada ano, as projeções se tomam ainda maiores.

Para alcançar as projeções citadas, as lojas virtuais na internet tem também seus

desafios. No varejo virtual pela Internet o consumidor perde o nível de credibilidade da

loja, visto que ela só é visível na rede. Perde também o toque e a inspeção visual ou

manual no produto, isto é, aumenta muito o que é conhecido na economia como

assimetria de informação entre o vendedor e o comprador. Somente as fotografias

mostradas pela rede não garantem a qualidade dos produtos, e nem o aspecto agradável

da loja virtual garante a idoneidade do empreendedor ( esses aspectos serão discutidos

ao longo desse trabalho ). Por isso, intermediários que atuam na rede terão que

repensar seus papéis e processos a fim de endereçar esses aspectos para alcançar as

expectativas de vendas na Internet. Outros aspectos envolvem a privacidade do

consumidor na rede como também segurança dos dados que trafegam por vias de

âmbito público, que estão sendo endereçadas pelas empresas provedoras de tecnologia.
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/3. Custos de Transações

"No wonder industry titans such as Bill Gates
regale the world 's leaders with the promisse of
friction-free-capitalism: lhe idea that ubiquitious
and equal access to information will create the
cJosest thing yet to Adam Smith 'sperfect market"

Christopher Andersen -The Economist, 1997

3.1. Definições

Kenneth Arrow (1969) define "Custos de Transações" como "costs of running

the economic system", ou seja, os custos inerentes as interações que ocorrem no

processo formada por pessoas e organizações no sistema econômico, para viabilizar a

transferência de bens (goods) entre elas.

Podemos tomar como definição de transação como sendo a transferência de

bens e serviços de um indivíduo ou organização para outro, o que Williamson ( 1985,

capo 2 ) se refere como a unidade mais fundamental para análise nas teorias de

organizações econômicas. Também sustenta que um dos objetivos básicos das

instituições capitalistas modernas é a redução desses custos de transações, cujo análise

passa por um estudo comparativo dos custos de planejamento, adaptação, e

monitoração das tarefas sob formas organizacionais alternativas.

Milton Friedman (1953) apresenta uma analogia interessante ao comparar os

custos de transação ao efeito do atrito no âmbito da Física Clássica. Para se obter

conclusões e equações de previsão acerca dos efeitos de um fenômeno fisico, muitas

vezes o efeito do atrito é desprezado para simplificação dos modelos de estudo - veja a
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dificuldade de se equacionar os efeitos do atrito no estudo da Dinâmica clássica _

porém é claro que a energia que decorre do fenômeno pode ser substancialmente

corroida por efeitos do atrito inerente ao sistema físico, e se não contabilizados, geram

distorções na interpretação do fenômeno e previsão dos efeitos. Com esta analogia,

Fiedman em seu artigo sobre Positive Economics chama a atenção para se considerar

os custos de interação para o tráfego do bem pelo sistema econômico.

Este capítulo se concentrar na análise da redução desses custos de transações

numa organização de comércio através de redes de computadores sendo acessados por

computadores pessoais nas casas dos consumidores. Queremos mostrar que tais custos

foram sensivelmente reduzidos com o advento das transações do comércio eletrônico.

De acordo com Coase (1937), transações poderiam ser determinadas pelo

próprio mercado se essa fosse a maneira pela qual houvesse maior eficiência para as

instituições econômicas participantes, mas frequentemente as instituições suplantam

essa determinação do mercado através da criação de novas formas de organização das

transações, de forma a buscar sempre a redução de seus custos. Coase sustenta que

esses custos das transações dependem :

• da natureza ou dimensão da transação em si e,

• de como essas transações estão organizadas.

3.2. Natureza ou Características da Transação

A forma como as transações são organizadas dependem da natureza ou

características da transação per si. Por exemplo, se uma transação ocorre com muita

frequência de maneira similar, a forma mais eficiente de se administrar essa transação

é desenvolver rotinas para tais processos de forma a reduzir seus custos. Por outro

lado, se uma determinada transação vai ocorrer apenas uma única vez, é necessários às
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partes envolvidas negociar muito bem os termos da transação, o que eleva seus custos

totais, mas gera maior eficiência para cada parte envolvida.

Tanto Milgron e Roberts (1992) como Williamson (1985) consideram cinco os

atributos básicos abaixo como muito importantes na análise de custos de transações:

• Especificidade dos ativos para realizar as transações: Os acordos que vão

reger as transações diferem substancialmente dependendo da especificidade

do ativos que uma das partes é obrigada a investir. Se os ativos atendem a

uma demanda bastante específica, como o caso da GE quando fornece

motores de avião para um modelo específico da Boeing, a primeira tem que

ter uma razoável segurança que a segunda irá cumprir sua parte na transação.

Se por outro lado, os ativos atendem a diferentes demandas de mercado, o

risco de investimento para gerar transações é obviamente menor, como

também seus custos.

• Frequência na qual a transação se repete: se a transação se repete com

constância e da mesma forma, como já citado anteriormente, é razoável se

criar um contrato padrão e rotinas para administrá-la. Por outro lado,

transações que vão ocorrer poucas vezes ou apenas uma única vez, exigem

custos mais elevados de ambas as partes para realizá-la com eficiência.

• Complexidade da transação: A complexidade da transação está muito ligada

ao produto que é seu objeto e a expectativa que se tem em relação a ele.

Produtos commodities tendem a gerar acordos mais simples enquanto

produtos complexos como o desenvolvimento de um sistema de informações

para gerenciar um banco de investimento, geram contratos substancialmente

mais complexos. Quanto mais complexo o produto objeto da transação,

maior tende a ser seu custo.

• Dificuldade para se medir o desempenho da transação: Se a mensuração dos

retornos da transação não são facilmente quantificáveis, como por exemplo o

retomo de uma ação judicial, a tendência é utilizar sub-objetos que sejam

23



mensuráveis de alguma forma, diminuindo a importância da mensuração, de

forma que a transação seja viável e tenha um custo menor.

• Conexão com outras transações: quanto maior a interdependência da

transação com outras, maior tendem a ser os custos para coordená-las

adequadamente. Um bom exemplo é o desenvolvimento de um computador (

hardware ): de nada adianta ter o projeto de um bom hardware, se não são

desenvolvidos os softwares necessários - sistema operacional, ferramentas de

desenvolvimento de programas, aplicação, etc. - para que ele possa gerar

beneficios reais.

Oliver Williamson no capítulo sobre a Análise Econômica dos Custos de

Transações em The Economics Institutions of Capitalism ( 1985, capo 2 ), distingue

ainda os custos de transações em basicamente dois tipos, em função do instante que é

firmado o contrato que vai definir a transação:

• Ex-ante: abrange os custos decorrentes da elaboração, negociação e

salvaguarda do contrato inerente a transação, onde as várias contingências

procuram ser antecipadas, arranjos e barganhas são discutidas e acordados

entre as partes para que ambas busquem maximizar a eficiência de seus

processos. Os custos decorrem principalmente dos cuidados exigidos nessa

fase, porém dado o Princípio da Racionalidade Limitada ( Milgron e

Roberts, 1992, capo5 ), os contratos sempre tendem a ter lacunas inerentes e

não previstas, ou seja contratos incompletos que geram eventuais custos de

renegociação "ex-post". No âmbito específico das transações através das

redes digitais, a maior parte dos contratos recaem nessa categoria, visto que

já estão de antemão disponíveis para serem analisados e eventualmente

aceitos por uma das partes.

• Ex-post: refere-se aos custos que ocorrem após o acordo inicialmente

firmado, pois em muitos casos, a renegociação pode trazer melhores

beneficios e gerar maior eficiência para ambas as partes, dado que mais

informações estarão disponíveis sobre ambos, e que permite corrigir uma
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rota de ações tomada ou as condições do acordo. Este tipo de transação

ocorre geralmente através da troca de mensagens eletrônicas ( "e-mails" ) no

ambiente de comunicação digital, quando então pode-se eventualmente

buscar reconsiderações em contratos anteriormente firmados.

Milgron e Roberts ( 1992, p.28-30 ) entendem ainda que as diferentes formas

organizacionais e contratos correlatos são soluções para se reduzir os custos de

coordenação e motivação.

3.3. Custos de Coordenação

Os custos de coordenação estão associados aos custos necessários para fazer

compradores e vendedores se interagirem a fim de efetivar uma transação econômica.

Alguns custos de coordenação são:

• os custos de comunicação que englobam os esforços necessários para que as

informações sobre o bem ou serviço disponível cheguem ao comprador

desejado, e a sua constante atualização. Nesse ítem podem-se incluir os

custos dos locais para mostra dos produtos, vendedores para realizar

demonstrações, explicar os produtos e as condições dos contratos que se

desejam firmar, o treinamento desses vendedores, etc.

• os custos de marketing, decorrentes da necessidade de se conhecer as

necessidades do mercado, a fim de selecioná-los, eventualmente segmentá-

los, e adequar os produtos para que satisfaçam as expectativas de seus

compradores.

• os custos de determinação de preço, necessários para se determinar o melhor

preço desses produtos, tendo em vistos os custos de produção e

principalmente os preços da concorrência.
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• os custos de conhecimento das leis em vigor, decorrentes da necessidade de

se conhecer as restrições impostas pelas leis regem as transações e os

acordos a serem firmados em cada local.

• os custos de intermediários, eventualmente necessários para compor uma

cadeia de distribuição a fim de aumentar a disponibilidade do produtos em

geografias mais granularizadas. Essas cadeias de intermediários geram

transações secundárias a partir da transação inicial, cujos custos estão

espalhadas ao longo da cadeia de logística de distribuição.

• os custos intermediação financeira, eventualmente no caso de uma banco

financiar a venda do produto para o comprador.

• os custos de inventórios, necessários para manter a disponibilidade dos

produtos dentro dos prazos de entrega esperado pelos compradores.

• os custos administrativos da transação, que incluem todo o acompanhamento

dos processos internos para que os produtos sejam entregues e o acordo

cumprido, por exemplo a entrada do pedido com as informações a respeito

do comprador, acompanhamento do produto na produção ( não o custo da

produção em si ), acompanhamento do produto na cadeia de distribuição,

entrega ao comprador final, gerenciamento de reclamações, etc.

• os custos para pesquisa de produtos, também denominados infonnation costs

(Alchian, 1992), onde o comprador incorre em custos:

ao investir seu tempo na busca dos produtos desejados.

na análise de cada um de seus fornecedores, os diferenciais dos

produtos oferecidos, seus preços, condições de contrato e prazos de

entrega.

- custos de locomoção, estacionamento, anotação e organização dos

dados para tomada de decisão.

- busca por um intermediador financeiro e condições de

financiamento.

certificação através de um terceiro para atestar qualidade do produto

a ser adquirido.
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- etc.

• os custos de retenção do cliente após o término da transação inicial, que

contempla os esforços para gerar novas transações com um cliente que já

tem menor assimetria de informações em relação ao vendedor e vice-versa.

• os custos de coordenação da transação também tem que incluir aqueles

beneficios que são perdidos e não percebidos, dado que o casamento das

expectativas entre vendedor e comprador nunca é perfeito, e ambos abrem

mão de alguns pressupostos para se chegar a um acordo. Esse tipo de custo é

dificil de se mensurar e muitas vezes é desprezado.

Milgron e Roberts (1992, cap.2) trazem um exemplo interessante sobre os

custos de coordenação envolvidos na transação de ativos financeiros, ações,

debêntures, opções, etc - numa bolsa de valores. Outro exemplo interessante e mais

simples é o de uma corretora de imóveis:

• Seus custos de comunicação envolvem anúncios em jornais, locais para

receber os interessados, visitas aos imóveis que podem estar espalhados por

vários locais, tempo dispendido pelos seus vendedores para essas visitas e

combustível, manutenção eventualmente de pessoas nos permanentemente

nos imóveis para mostrar-lhes o produto a algum interessado que passe pelo

local, etc.

• os custos de marketing envolvem constantes pesquisas de preferência de

tipos de imóveis mais procurados, bairros mais requisitados, etc.

• os custos de determinação de preço envolvem acompanhamentos constantes

de preços de mercado, por tipo de imóvel, por bairro, por zona da cidade,

etc.

• o negócio de corretagem de imóveis exige verificação dos documentos do

imóvel, o que implica em custos adicionais tanto a corretora como ao

vendedor do imóvel.
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• os custos de intermediação envolvem o nível e condições de

comissionamento dos vendedores, suas despesas para acompanhamento dos

clientes, etc.

• os custos de intermediação financeira envolvem tanto a busca de agentes

financeiros pela empresa de corretagem, como também os tempo e custos

dispendidos pelo cliente, para que ambos possam barganhar e chegar num

acordo' eficiente para ambas as partes.

• os custos de inventório da corretora de imóveis é também importante, dado

que também tem que estar a procura de clientes que queiram vender seus

imóveis.

• os custos administrativos da transação são bastante conhecidos de todos nós

que já adquirimos um imóvel. São os custos associados a contratos,

pagamentos de taxas, transferência de propriedade com registro em cartório,

etc.

• E os custos de pesquisa do imóvel são também elevados, principalmente em

termos de tempo investido para se achar aquele que melhor se adequa a

nossa família e na busca por uma agente de financiamento e condições

financeiras apropriadas.

3.4. Custos de Motivação

Além dos custos de coordenação acima, os custos de transação incorporam

aqueles denominados de custos de motivação que basicamente decorrem de:

• custos associados a assimetria e falta de informações e;

• custos inerentes a imperfeição dos contratos firmados.

Os custos relativos a assimetria de informações decorrem da falta de dados

relevantes que deixamos de obter da nossa contraparte, o que não nos permite saber se
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os termos do acordo são mutualmente eficientes para ambas as partes. Essa falta de

informações faz com que acordos mutuamente vantajosos não sejam firmados, ou gera

medidas de precaução por ambas as partes diminuindo a eficiência do acordo.

o segundo tipo de custo de motivação provem da imperfeição dos acordos, que

basicamente nasce da falta de credibilidade ou desconfiança que cada parte carrega em

relação às promessas feitas pela sua contraparte ou até por um terceiro. Este custo é

bastante visível no caso de investimentos em ativos específicos para cumprir um

determinado acordo. A parte que investe nesses ativos específicos toma medidas de

proteção ou deixa de investir a quantia mais eficiente para o acordo, temendo que seu

comprador não cumpra as promessas firmadas, ou entre posteriormente numa

negociação ex-post para diminuir os preços do produto que está sendo fornecido, uma

vez que o investimento já foi totalmente realizado.

Utilizando o comércio eletrônico através da Internet como exemplo de custos

de motivação, quando a assinatura pessoal passa a ser uma senha digital que trafega

pela rede, apesar de existir um acordo de não divulgação por parte daquele que recebe

a senha para efetivação de uma transação, paira sempre o temor que esta senha venha a

ser capturada por um terceiro indesejável na rede. Por isso, grandes investimentos em

segurança de dados são feitos pelas empresas de venda através da internet, bem como

um grande esforço cooperado das várias entidades que administram e constroem as

redes, para se criar padrões e tecnologias de segurança que garantam o sigilo das

informações que trafegam nos canais públicos de comunicação. Um exemplo recente é

o SET - Secure Electronic Transaction - desenvolvido pelas VISA e Mastercard para

garantir a segurança das transações efetuadas com o uso de cartões de crédito.

3.5. Comércio Eletrônico e custos de transações

o Princípio da Eficiência ( Milgron e Roberts, 1992, p.22 ) sustenta que a

forma de organização adotada é aquela que minimiza os custos das transações, e esse é
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uma das premissas econômicas que corroboram para a proliferação do comércio

eletrônico através de redes de comunicação digital como um das formas que devem

ascender no futuro próximo, dependendo da natureza da transação, à medida que as

tecnologias de comunicação se tomem mais rápidas e disponíveis ao mercado.

Independente da natureza da transações, as redes de comunicações globais

como a Internet podem reduzir sensivelmente os custos de coordenação associados a

pesquisa de informações - informational costs - uma vez que permitem ao indivíduo ou

organização trafegar por vários Web sites distribuidos nos mais diversos locais do

globo a partir de sua casa sem locomoção fisica. As informações obtidas nessas Web

sites podem:

• ajudar a identificar uma quantidade maior de compradores para transações

que requerem investimentos em ativos específicos, minimizando os riscos de

contratos com uma única contraparte.

• aumentar a frequência de determinadas transações, viabilizando escala para

contratos mais padronizados e diminuindo os custos de transações.

• diminuir a dificuldade no entendimento dos produtos, provendo mais dados

e acesso a um número maior de fornecedores, de forma a gerar mais

subsídios para suportar transações complexas e expectativas mais realistas

para seus retornos.

• gerar maior interação entre as empresas que participam de várias transações

inter-relacionadas, que podem melhor coordenar seus esforços através da

trocas de mensagens através da rede.

A tabela 3.5.A a seguir procura resumir os recursos disponíveis nas tecnologias

de comércio eletrônico através da Internet, para criar alternativas às formas tradicionais

e reduzir custos de coordenação:
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Tabela 3.5A - Alternativas no Comércio através da Internet para redução de custos de
coordenação.

Custos de Formas No Comércio Reduz Reduz custos
Coordenação Tradicionais Eletrônico via Internet Custos decorrentes de:

- Mala Direta - E-mails - Impressão, correio
Comunicação - Lojas, show-rooms - Web sites SIM - Aluguél, prédios ...

... -HTMLpages - Comissão Vendas
- Vendedores

Atualização - Mala Direta - Atualização de - Impressão
de Produtos - Mudanças fisicas páginas HTML SIM - Mudanças

- Treinamento Vendas - treinamento
Marketing - pesquisas de campo - Número de ''Hits'' SIM - papel, digitação,

p/ identif. tendências por paginas pesquisadoras.
Intermedia- . - Rede de Distribuição - acesso direto do - Número deção para varejo comprador ao SIM intermediários na

fornecedor cadeia
Administrati- - Acompanhamento - Acompanhamento - Diminui transporte
vos dos pedidos na cadeia das informações na SIM do produto entre

de distribuição cadeia distribuição elementos da cadeia
Estoques. - Estoques nos vários - Tendência para uso - Diminuição de

elementos da cadeia de de EDIlExtranets e SIM estoques ao longo
distribuição "Just -in-tirne" da cadeia

Pesquisa de - Visita às lojas - Visita a WEB sites. - Tempo para
Produtos - Restrição quanto a - Acesso global SIM Locomoção,

distâncias combustível.

Outra vantagem da estrutura do comércio eletrônico através da internet, além

de reduzir custos de coordenação, é permitir a transferência de vários custos do

vendedor para o comprador. Utilizamos o exemplo de um banco que provê serviços

bancários através da Internet para ilustrar como essa transferência de custos é possível,

a fim de reduzir os custos de transação para a instituição financeira:
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Tabela 3.5B - Transferência de custos do vendedor para o comprador no caso de um
banco provendo serviços através da Internet.

Transfere Custos de: Transação feita na agência bancária Transação feita na Internet
Local para realizar a - área da Agência é um alto custo - Transação feita em casa, cujo
transação. para o banco. custo é do usuário.
Equipamento - terminais de caixa e consulta são - Microcomputador do usuário

adquiridos pelo banco, que também em casa ou escritório.
arca com sua manutenção.

Licenças softwares - Banco arca com licenças de todos - Usuário compra as licenças de
nos computadores da os softwares instalados na agência SW para instalação em seu
agência próprio computador.
Linhas de .- Banco arca com custos das linhas - Usuário arca com os custos de
Comunicação de entre agências e Central de Proces- acesso a Internet ( através de
dados samento de Dados provedores de acesso).
Entrada de dados - Na frente de caixa, digitação feita - entrada de dados feita pelo

por funcionários do banco. próprio usuário.
Impressão de Dados - Banco arca com todos os custos - Usuário arca com papél,

de impressão. "toner", etc.

A transferência desses custos para o cliente do banco reduz o custo da transação

bancária de US$ 1,07 na agência para US$ 0,01 com uso da Internet, conforme a figura

3.5 a seguir, extrai dos de uma pesquisa da consultoria Booz-Allen & Hamilton (1996)

em uma pesquisa feita nos Estados Unidos. A Federação Brasileira de Bancos _

FEBRABAN - encomendou um estudo semelhante no Brasil e o custo da transação

reduziu de R$ 1,02 na agência para menos que R$ 0,12 na Internet.
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Figura 3.5 - Custos por transação em bancos

Fonte: Booz-Allen & Hamilton (1996)

Apesar do Comércio Eletrônico reduzir os custos de transações associados aos

custos de coordenação, aumenta sensivelmente os custos de motivação, ou seja como

esperado existem trade-offs a serem considerados. Como compradores e vendedores

não se vêem numa interação através de rede e visto que nem todos os sinais podem ser

transmitidos através de imagens e escrita, a assimetria de informações entre ambos

aumenta. Passa-se a requerer novos agentes intermediários no processo de compra que

visam garantir a viabilidade da transação.

Apesar desse agente intermediário aumentar os custos de coordenação, na

organização do comércio eletrônico sua função toma-se importante na medida em que

assume o papel de provedor de informações e avalista da qualidade dos produtos que

estão sendo pesquisados pelo comprador, diminuindo as possibilidades de que a

transação não ocorra, e aumentando portanto a eficiência do mercado como um todo.
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Quanto maior as dúvidas com relação ao vendedore seus produtos, maior a

necessidade de um intermediário crível pelo comprador para que a transação ocorra no

comércio eletrônico. Por exemplo, quando algum amigo nosso diz que já comprou

livros pela Amazon Books, ele faz o papel de um intermediário crível, apesar de não ser

remunerado para tal. O 'próximo capítulo visa a analisar os custos adicionais que

surgem na rede, que podem implicar na necessidade de novos intermediários para a

efetivação da transação.
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4. Custos no Varejo Virtual e Necessidade do Intermediário

"Sempre existirão trade-offs"

Pro! Antonio Carlos Manfredini

Como já discutido anteriormente, o advento do comércio eletrônico vem

reduzir drasticamente alguns custos de coordenação, principalmente aqueles

relacionados a pesquisa de informações. Por outro lado, a rede eletrônica e dita virtual

cria e potencializa vários outros custos na transação, decorrentes principalmente da

assimetria de informações entre vendedores e compradores.

No Comércio tradicional o papel do intermediário está mais associado a função

de distribuição dos bens. Queremos mostrar neste capítulo que no varejo eletrônico,

sua função está predominantemente associada a redução da assimetria de informações e

auxilio na pesquisa adequada de informações.

4.1. Assimetrias de informação e ineficiência de mercados

Custos de motivação provenientes da falta de informações que os compradores

tem dos vendedores e vice-versa geram ineficiência do mercado e pode eventualmente

até levá-lo a sua inviabilidade.

Compradores terão maior dificuldade em conhecer e selecionar a qualidade de

determinados produtos somente através da rede, sem as visitas às lojas nem acesso a
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inspeções sensonais - vrsuais, manuais, etc. - o que pode certamente levar os

produtores de bens a aumentar seus esforços nos compostos de comunicação e

promoção para compensar tais ineficiências. No entanto, para que tais esforços sejam

eficientes, é necessário conhecer o perfil de consumo dos compradores, os atributos

valorizados, seus processos de decisão, etc. , o que também é mais dificil através de

interações somente na rede.

Essa assimetria leva compradores a adquirir produtos de qualidade diferente do

esperado e leva produtores a desenvolver e anunciar produtos que não são aqueles

desejados pelos compradores, de tal forma que os custos decorrentes inviabilizem

economicamente os produtores e deixem os potenciais compradores sem suas

necessidades satisfeitas.

Ou seja, o Comércio Eletrônico ao elevar a assimetria de informações entre as

empresas e seus respectivos produtos ofertados e seus compradores potenciais, pode

elevar os custos e causar uma inviabilidade de mercados dependendo da natureza da

transação, apesar da abundância dos dados que podem estar disponíveis através de uma

rede global como a Internet.

Coopers e Ross (1984) analisam esses mercados onde existem dúvidas em

relação a qualidade dos produtos e assimetria de informações. Classificam os produtos

em dois tipos:

• search goods que são aqueles cuja qualidade pode ser avaliada sem a

necessidade de usá-los, apenas através de uma inspeção visual - livros por

exemplo; e

• experience goods como os produtos cuja qualidade somente pode ser

avaliada através da experiência de uso. Produtos digitais como softwares,

produtos inovativos e grande parte dos produtos que costumamos adquirir

requerem geralmente um uso preliminar ou testes para se perceber sua

qualidade; se o preço de tais produtos é baixo e a transação tende a ser
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repetitiva, compras preliminares para assimilação e avaliação são custos

aceitos pelo comprador para experimentá-los; entretanto, se tais produtos

são caros e a transação ocorre eventualmente uma única só vez, o risco

inerente toma-se maior e tal assimetria de informações pode inviabilizar a

transação. Além disso, existe a falta de informação também quanto ao

produtor do bem, cuja idoneidade é igualmente dificil de se avaliar, visto

que uma loja virtual pode ser desenvolvida num dia e desaparecer no dia

seguinte.

Experience Goods são portanto aqueles que tem maior fISCO ao serem

comercializados pela Internet, dado o aumento da assimetria de informações, e nesse

caso a existência de um intermediário crível pode ser fundamental para a viabilidade da

comercialização. A Virtual Vineyards (Lynch, 1996, p.116 ) que vende vinhos através

da Internet desempenha exatamente este papel. Por ter a credibilidade e a reputação de

ser um perito em vinhos, recomenda vinhos de bons produtores viabilizando a venda

dessas marcas na rede.

4.2. Seleção Adversa no Varejo Virtual

Akerlof (1984) analisa a ineficiência e a inviabilidade de mercados gerada pelo

paradigma da assimetria de informações no artigo "The Market for Lemons", onde o

comprador não tem como avaliar qual fornecedor deve ser selecionado. Um resumo

parafraseado do problema é descrito abaixo:

Suponha que Antonio esteja procurando por casos de marketing para

exemplificar suas idéias em uma apresentação a ser feita em defesa de uma tese de

dissertação. Vamos supor que Antonio está disposto a pagar R$ 10 por um bom caso

de marketing e R$ 1 se o caso não for aproveitável.
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Vamos também supor que o professor Goodi tenha criado uma máquina

sofisticada baseada em inteligência artificial que sempre seleciona bons casos de

sucesso de marketing no Brasil a partir de uma palavra chave dada pelo comprador e

transfere-o através da Internet. O acesso e compra desse produto é feito através de uma

página na Web e seu custo de produção é de R$ 7, visto que sempre provê bons casos.

Por sua vez, o professor Badi também cria sua página na Internet, imitando a

boa idéia do professor Goodi, imitando inclusive os projetos de página, formas de

anunciar e políticas de venda. Também anuncia que vende casos de sucesso, mas

ninguém exceto ele, sabe que tais casos são apenas traduções de fontes não

necessariamente idôneas do exterior e escolhidas com ·pouco critério por estagiários,

tendo por isso um custo de apenas R$ 1 por caso e gerando casos que não são

considerados de proveito e valor.

Se Antonio fosse uma aluno da FGV e tivesse informações completas sobre

ambos professores, iria certamente para o Web site do professor Goodi e pagaria R$ 10

por cada caso de marketing.

Como está caracterizada uma assimetria de informações, existe 50% de chances

de Antonio ir para a página do professor Goodi, como também 50% de chances dele

utilizar o produto do professor Badi. Se vários alunos como Antonio buscam esses

casos na rede, o preço médio praticado no mercado será de R$ 5,50, que é a média

esperada de preços de ambos fornecedores, dado que existem chances iguais de cada

aluno utilizar cada um dos produtos.

Logo num primeiro momento, o professor Goodi terá que abandonar este

mercado, visto que seu custo (R$ 7) é maior que o preço médio de mercado. Quando

isso ocorrer, restando apenas o professor Badi como fornecedor, o preço de mercado

cai para R$ 1, que é o valor disposto a pagar pelos alunos por casos não aproveitáveis.

A partir daí, o negócio do professor Badi encontra-se num ponto de indiferença quanto

a continuar ou deixar o mercado também. Se a disposição dos alunos para pagar por

um caso ruim fosse zero, o mercado para casos de marketing desapareceria

completamente.
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o Mercado de limões se configura um exemplo claro de seleção adversa -

precontractual information assymetry segundo Milgron e Roberts (1992) - onde

fornecedores com produtos de qualidade ruim inviabilizam a presença de bons

fornecedores no segmento, gerando um alto nível de ineficiência no mercado.

4.3. Formas para reduzir a Seleção Adversa

A seleção adversa no Mercado de Limões resulta da assimetria de informações:

os compradores não tem acesso às informações privadas dos produtores e por isso,

aqueles que oferecem produtos de baixa qualidade podem inviabilizar economicamente

os bons fornecedores. A solução passa certamente por revelar as informações privadas

dos produtores para os compradores de alguma forma, e com isso sinalizar a respeito

da qualidade dos produtos ofertados.

A primeira forma e a mais direta é criar um composto de comunicação que leve

a informação dos produtos ao mercado, gerando uma imagem de reputação e

credibilidade, como também através de garantias que sinalizem a boa qualidade dos

produtos.

Uma segunda solução é a criação de grupos que definam padrões mínimos que

assegurem a qualidade dos produtos. A certificação de uma empresa no padrão ISO

9000 por exemplo, se encaixa nesse tipo de mecanismo de credibilidade do fornecedor

ao mercado, porém não se garante que os produtos ofertados são os que melhor

atendem às expectativas dos compradores, visto que eles atendem a padrões pré-

definidos que garantem uma qualidade mínima a todos, não sendo possível comparar

os produtos de vários fornecedores.

A terceira forma é a presença de terceiros - agentes intermediários - no

mercado que tenham a credibilidade e a confiança dos compradores para avaliar os
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produtos ofertados e gerar recomendações. Muitas empresas de consultoria prestam

esse tipo de serviço para grandes empresas, quando se trata de produtos extremamente

complexos e onerosos e cuja transação se dá uma única vez. Quando Revistas como

"Fortune" e "Business Week" fornecem um ranking dos melhores cursos de MBA nos

Estados Unidos, elas desempenham esse papel de intermediários críveis pelos

compradores. Esses terceiros tem que ser reconhecidos como imparciais, críveis e

principalmente dotados de capacitação para avaliar os produtos de interesse dos

compradores, para que sejam agentes que minimizem a assimetria de informações e

aumentem a eficiência das transações no mercado.

E por último pode haver um intermediário crível que seja um revendedor de

produtos de qualidade. Este agente arca com os custos de assimetria de informações,

ou seja, ele é quem busca minimizar a quantidade de informações privadas em mãos

dos vendedores, agindo como elemento de seleção dos melhores produtos para

revendê-los ao mercado.

No problema do "Mercado de Limões", este intermediário compraria casos de

marketing tanto do professor Goodi como do professor Badi e após repetidas

transações com ambos, escolheria apenas os casos do professor Goodi para revender,

arcando com os custos para tal processo de seleção. O valor agregado deste

intermediário virtual na rede para o comprador é a seleção dos melhores fornecedores.

Na cadeia de valores, este intermediário também pode agregar valor através do

seu conhecimento das necessidades e expectativas do mercado. Voltando ao exemplo

dos casos de marketing, o intermediário pode melhor conhecer as palavras chaves mais

demandadas pelo mercado e obter casos de vários produtores que apresentem uma

qualidade acima da esperada pelos compradores. Quanto maior o número de

fornecedores idôneos de casos de marketing, maior o valor agregado deste

intermediário para o comprador, visto que este não vai precisar se dirigir aos diversos

40



fornecedores diretamente para experimentar quais produzem casos de qualidade. O

intermediário faz isso por ele.

Uma livraria na rede como a Amazon Books é um intermediário de revenda de

produtos, que seleciona boa literatura a partir de editoras espalhadas pelo globo e os

oferece aos compradores de uma forma eficiente, criando bancos de dados que

permitem pesquisas por assunto, titulo, autor, etc. . Quanto maior o número de editoras

idôneas selecionados para fornecer boa literatura para a Amazon Books, maior seu

valor agregado para o cliente, que não precisa realizar pesquisas nos vários sites das

editoras. Outro valor agregado que será discutido mais adiante, é a conveniência para o

cliente ao operar sinergicamente com as empresas de distribuição, para que os produtos

requisitados sejam entregues em qualquer local num prazo adequado para o

comprador.

Um intermediário do tipo revendedor de produtos pode criar valor agregado na

rede também no caso de produtos commodities, que tem muitas e diversas fontes de

produção. Tomemos por exemplo uma compra de frutas e hortaliças. Apesar do

comprador não ter mais que se locomover entre diversas plantações no interior, pois

basta visitar diretamente os Web sites dos produtores, a assimetria pode ser tão

acentuada que ainda é preferível buscar um intermediário virtual que mantém uma boa

seleção de produtos num único site, garantindo uma boa qualidade independente da

época do ano, e fontes idôneas.

4.4. Custos de Navegação na rede

Existe um forte apelo no discurso de comércio eletrônico para que este venha a

trazer sensíveis desintermediações na cadeia de distribuição de produtos, permitindo a

interação dos compradores diretamente com os produtores e diminuindo os custos de

intermediação.
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Mas, se por um lado os custos de intermediação podem ser idealmente até

eliminados pela Internet se todos compradores interagirem diretamente com os

produtores, por outro lado os custos de navegação na rede para se encontrar o

fornecedor adequado podem elevar-se drasticamente, pois o comprador terá que visitar

vários Web sites na rede até decidir-se por uma compra.

Tomemos como exemplo a ausência de intermediários como a Amazon Books

para livros, e que todas as editoras possuam suas lojas virtuais na internet. Suponha

que alguém deseja comprar literatura sobre "Comércio Eletrônico". Este indivíduo terá

que percorrer editora por editora para montar sua lista de referência sobre o assunto e

mesmo assim poderá não ter visitado todas as editoras. Quais editoras são idôneas e

geram literatura de qualidade permanecem como dúvida decorrente da assimetria de

informações e geram custos associados a riscos.

Essa ausência da livraria também eleva os custos de infra-estrutura da rede

considerando que vários indivíduos estejam fazendo o mesmo, gerando maior tráfego e

congestionamentos, aumentando os tempos de resposta tanto nas consultas como no

processo de navegação entre "sites" ( veja figura 4.4.1 e 4.4.2 ).

Ou seja, os custos de pesquisa maciça de informações na Internet geram

ineficiência de mercado, o que já vem ocorrendo atualmente levando seus agentes a

elevar seus investimentos na infra-estrutura de rede.

Figura 4.4A - Mercado eletrônico desintermediado

Indivíduo 1

Indivíduo 2

Indivíduo 3

Editora 1

Editora 2

Editora 3
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Figura 4.4B - Mercado Eletrônico com Intermediação

Indivíduo 1 Editora 1

Editora 2

Editora 3Indivíduo 3

Considerando tais custos, o intermediário de revenda de produtos ao:

• selecionar e se responsabilizar por fornecedores idôneos;

• consolidar informações sobre os produtos destes vários fornecedores, de

modo a reduzir os custos de navegação pela rede;

• criar sistemas de pesquisa que facilitam a identificação dos produtos

adequados e sua seleção por parte dos compradores;

aumenta a eficiência do mercado e cria maior valor agregado quanto maior a

quantidade de produtos e fornecedores idôneos selecionados.

4.5. Custos associados a abundância de informações

Quando se fala em pesquisar produtos disponíveis no mercado fisico, isso se

associa a juntar catálogos em papel, usar o carro para se locomover às lojas a fim de

obter informações sobre produtos que procuramos, etc. , ou seja há um custo inerente

elevado para o comprador. Muitas vezes o comprador prefere comprar o produto na

primeira loja, independente do preço, para minimizar seus custos para continuar a

procura.

Por outro lado, no comércio eletrônico apesar da maior facilidade para visitar

as Web sites dos fornecedores e lojas virtuais, pode ocorrer a falta de informações

adequadas. Nesse caso não porque faltam informações, mas justamente pelo contrário:

existe uma abundância de informações eventualmente tão grande que passa a ser dificil

selecionar a informação relevante. Alguns autores dizem que a Internet sinaliza uma

43



nova era de sobrecarga de informações para os indivíduos, dada a quantidade de

catálogos, folhetos, literatura, fotos, etc. , disponível na rede.

Selecionar as informações relevantes na páginas adequadas passa a ter um custo

associado. O reconhecimento de tais custos tem levado a tecnologia a desenvolver uma

série de ferramentas de navegação na world wide web, para ajudar usuários a

desembarcar em sites que fornecem informações adequadas e pertinentes. Exemplos

mais conhecidos dessas ferrramentas são o "Yahoo", "Gopher", etc. denominados de

search engines ou máquinas de pesquisa na rede.

Vendedores tendem também a fornecer informações incompletas que buscam

favorece-los perante seus concorrentes e não permitem aos compradores tomar

decisões adequadas, visto que tais informações não são apropriadas para uma análise

ou comparação com outros produtos.

Dados estes custos, novamente um agente intermediário poderia coletar todas

essas informações disponíveis, selecioná-las, uniformizá-las em uma linguagem

, acessível ao comprador e inclusive organizá-las de forma a facilitar a pesquisa e

comparação, de forma a aumentar a eficiência da compra pelo consumidor. Este

intermediário agregaria valor na medida que obtém e seleciona as informações

relevantes, uniformiza os dados num formato apropriado a comparações e adequado ao

comprador.
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I 5. O Intermediário no Varejo Virtual

"Bem em nosso país ... ", disse Alice ainda ofegante, "...
você geralmente conseguirá chegar a algum lugar - se
correr bastante por muito tempo como temos feito. "

"Que país lento", disse a Rainha. "Aqui, você pode ver,
por mais que corra continuará no mesmo lugar. Se você
quiser chegar a algum lugar, precisará ser duas vezes
mais rápido que isso. "

Lewis Carrol. Alice through the Looking Glass, 1872

Apesar da propagada desintermediação alardeada pelos mais entusiastas da

tecnologia da Internet, o intermediário tem um papel importante no varejo virtual, na

medida em que consolida informações para minimizar custos de navegação na rede,

uniformiza informações para permitir comparações, age como um especialista para

assegurar a qualidade dos produtos e reduzir a seleção adversa, etc.

Este capítulo visa estudar o ambiente em volta do intermediário virtual. Vamos

utilizar o framework proposto por Michael Porter (1980) em Estratégia Competitiva

para examinar o poder de barganha entre os vários agentes, e se deter mais no

framework proposto por Branderburger e Nalebuff (1996) em Coopetição, visando

analisar quem são os agentes neste cenário e as várias mudanças que nele estão

ocorrendo.
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5.1. A Indústria de Intermediários virtuais

5.1.10 Framework de análise de Porter

Michael Porter (1980) estabelece o entendimento do ambiente competitivo

através da análise das cinco forças que geram ameaças á indústria em foco: as barreiras

de entrada a novos concorrentes na indústria, a ameaça de agentes substitutos, o poder

de negociação ou barganha dos compradores, o poder de barganha dos fornecedores e a

rivalidade entre os concorrentes existentes.

o vigor coletivo dessas cinco forças determina a habilidade das empresas em

prosseguir no ambiente competitivo. São elas que influenciam custos, preços,

investimentos e principalmente estabelecem as estratégias. Porter apresenta tais força

competitivas num esquema bastante conhecido, que é mostrado na figura 5.1.1.

Figura 5.1.1 - Cinco Forças competitivas segundo Porter

Novos Entrantes

Barreiras de Entrada

P.B.
P.B.Fornecedores I-----.t(

Compradores

P.B. - Poder de barganha Ameaças de agentes substitutos

..Substitutos

Fonte: Estratégia Competitiva ( Porter, 1980 )
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5.1.2 ~ Competitividade na Indústria

Quando a pesquisa de produtos e preços é feita no mercado fisico tradicional,

os custos de locomoção e visita a várias lojas impossibilitam uma pesquisa mais ampla,

o que torna o mercado menos eficiente e a competitividade mais restrita a regiões

geográficas. Entretanto, o varejo no ciber-espaço virtual permite pesquisar um número

bem maior de pontos de venda sem custos de locomoção fisica, o que aumenta as

opções de compra, e consequentemente gera maior competitividade na indústria. A

disparidade de preços tende a diminuir, como também as margens de venda e o

mercado tende a se tornar mais eficiente.

Dependendo do produto, a competição pode se tornar muito mais acirrada no

mercado virtual, uma vez que ela não é limitada pela região geográfica. Um comprador

de livro pode hoje comprar literatura tanto num Web-site da Livraria Cultura no Brasil

como pode encomendar o título procurado na Amazon Books em Seattle, dependendo

de onde obtém as melhores condições de compra - preço, forma de pagamento, prazo

de entrega, etc .. O mesmo já ocorre com a venda de CD's contendo música ou

software e essa tendência se torna cada vez mais visível em outras indústrias.

Em se tratando de segmentos de serviços, informações e produtos que não

envolvem entrega fisica, como passagens aéreas, reservas em hotel, seguros, etc., como

não se incorrem em custos de distribuição vinculadas a geografias, a estrutura de custos

entre os intermediários é muito similar e a disputa pela preferência do cliente é ainda

concorrida.

Na medida em que surgem novos agentes intermediários virtuais que buscam

prover informações consolidadas, padronizadas e selecionadas aos consumidores, como

é o estudo de caso nesse trabalho, diminuem-se as assimetrias de informação entre

vendedores e compradores, e acirra-se a competitividade na indústria tornando o

mercado virtual extremamente mais eficiente.
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5.1.3. Barreiras de Entrada

Apesar da exigência de capital ser a princípio menor num empreendimento

virtual, existem barreiras de entrada similares a de um empreendimento real a serem

consideradas para novos entrantes:

• O intermediário tem que adquirir credibilidade e ser encontrado na extensa

rede virtual criada pela WWW. Da mesma forma que num empreendimento

real, isso implica em custos de comunicação e promoção que eventualmente

podem ser relativamente elevados, e principalmente janela de tempo, pois

ainda muito da existência do empreendimento virtual é divulgada através de

recomendações "boca a boca" a partir de clientes que já utilizaram os

serviços e tiveram suas expectativas satisfeitas.

• quanto maior o número de fornecedores necessários para suprir produtos

para o intermediário virtual, maior a barreira de entrada, pois um novo

entrante terá que negociar mais acordos com cada um deles, cadastrar mais

produtos nos bancos de dados, entre textos e imagens, e desenvolver

ferramentas de pesquisa de produtos para que o cliente encontre o que

procura, o que aumenta o tempo necessário para colocar o empreendimento

em produção.

• se os produtos não são digitais e transmissíveis pela rede, será necessário

estruturar uma logística de distribuição, que pode até ser terceirizada, mas se

constitui em alguma barreira de entrada, principalmente se existem acordos

exclusivos com as lojas já estabelecidas na indústria.

• Os intermediários já estabelecidos na rede costumam operar com uma escala

maior, o que lhes traz uma vantagem de custos. Um novo entrante terá que
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adquirir uma escala suficiente para obter as mesmas vantagens de custo, o

que pode ser eventualmente uma barreira de entrada.

• Intermediários que já estejam estabelecidos no mercado real, que já tenham

relações estabelecidas com seus fornecedores, cuja marca já é criveI e

conhecida dos compradores, tem uma barreira de entrada muito pequena

para a indústria virtual. Essa barreira é apenas a infra-estrutura de

tecnologia para ser acessado pela rede, sistemas de segurança e o

desenvolvimento dos catálogos e dos processos de venda virtual

• As barreiras de saída de uma loja virtual são mais baixas que de uma loja

real, dado que os ativos são muito menores, constituindo-se basicamente a

aplicação dos programas que implementam os processos de venda virtual-

que é sunk cost - e eventualmente estoques, que costumam ser baixos.

Apesar desses desafios, em geral para aqueles que querem iniciar um

empreendimento, as barreiras de entrada são muito menores para se entrar no mercado

virtual do que no mercado real, visto que são suprimidas a necessidade de ponto, infra-

estrutura civil para balcões e vitrines, contratação e treinamento de vendedores,

instalação de terminais de caixa, etc.. Por outro lado, há de se entender claramente as

novas regras que vigoram nesse ambiente, que serão discutidas mais adiante.

5.1.4. Poder de Barganha dos compradores

o poder de barganha dos compradores é muito maior no varejo virtual, uma

vez que a pesquisa envolve menos custos quando se navega entre os Web-sites das

diversas lojas virtuais. O poder de barganha ainda aumenta na medida em que surgem

novos agentes virtuais que possam auxiliar o comprador no processo de pesquisa e

decisão, e visto que ainda que existe a possibilidade de desintermediação, quando
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clientes tem a possibilidade de dirigir-se diretamente a Web-site dos fornecedores das

lojas para efetivar a compra.

5.1.5. Poder de Barganha dos fornecedores

Geralmente os fornecedores preferem repassar os custos de vendas, estocagem,

distribuição e parte dos custos de marketing para os intermediários, como no mercado

real. Por outro lado, nada os impede de também criar páginas de venda em seus sites na

Web, permitindo que compradores adquiram produtos diretamente do produtor. Essa

possibilidade pode lhes dar um poder de barganha ligeiramente maior com os

intermediários virtuais, apesar de que este não parece ser até o momento o caminho

trilhado pelos fornecedores, visto que não é sua competência básica e nem querem

assumir os custos envolvidos. Seus sites tem sido mais utilizados para passar mais

informações de seus produtos a clientes - customer services - e receber feedbacks a

respeito dos mesmos.

5.1.6. Ameaça de Agentes Substitutos

Os agentes substitutos continuam a ser as lojas reais, que vão certamente

continuar existindo. Sempre haverão consumidores que gostam de ir a loja, ver, tocar e

experimentar o produto, quanto mais este for um experience good segundo Ross. É o

caso típico da indústria de perfumes, roupas, óculos, etc. , onde clientes tem maior

propensão a compras na loja convencional. Existem também compradores que

demandam uma interação real no processo, mesmo em casos de search goods. isto é,

necessitam de discussões com o vendedor a respeito do produto, uma negociação face a

face, e geralmente tem a compra até mesmo como uma forma de lazer.

Por outro lado, a loja virtual endereça um perfil de comprador que valoriza

mais outros atributos no processo de compra. O comprador na rede geralmente busca
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atributos como conveniência, rapidez, maior variedade, etc. , e dispõe de menos tempo

para fazer pesquisas nas lojas tradicionais.

5.1.7. Estratégias Competitivas

Porter (1980) define três estratégias competitivas genéricas em função do tipo

de vantagem competitiva a ser utilizada - custo ou diferenciação - e do escopo do alvo

estratégico focado pela empresa - amplo ou estreito. Tais estratégias genéricas são

mostradas na figura 5.1. 7.. Bloch, Pigneur e Segev (I 996) já fizeram uma análise de

como o Comércio Eletrônico pode alavancar cada uma dessas três estratégias genéricas

e um resumo de suas proposições encontra-se no trabalho de Albertin (1998).

Figura 5.1.7 - Três Estratégias genéricas (Porter )

Vantagem Competitiva

Baixo Custo Diferenciação

Alvo
Amplo

Liderança Diferenciação
de Custos

Enfoque Enfoque
( nos custos ) ( na diferenciação)

Escopo
Competitivo

Alvo
Estreito

Fonte: Estratégia Competitiva (Porter, 1980 )

Um empreendimento virtual deve adotar umas das três estratégias - liderança

em custos, diferenciação ou enfoque/segmentação - para obter alguma vantagem

competitiva no ambiente virtual. Ser "tudo para todos" é uma receita para a
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mediocridade estratégia e para um desempenho abaixo da média, pois a empresa não se

foca em nenhuma vantagem competitiva, segundo Porter.

5.1.7.1 Liderança em Custos

A liderança em custos é talvez a mais clara das três estratégias genéricas. A

vantagem competitiva está em se oferecer uma variedade muito grande de produtos (

escopo amplo) a um custo baixo. Empreendimentos virtuais que buscam oferecer os

mesmos produtos que já oferecidos pelo mercado convencional tendem a se focar

primeiramente nessa estratégia, caso da rede de varejo Ponto-Frio (Lima, 1998 ) que

reduziu drasticamente seus custos de logística e distribuição com uso das vendas
através da Internet.

Essa estratégia genérica conjugada às características de vendas pela Internet

traz as seguintes vantagens competitivas:

• Vantagens de custos, pois os custos de uma loja virtual são via de regra

menores que uma afinal loja real similar, uma vez que não incorrem em

custos de aluguel de área para mostrar produtos, não comissiona vendedores,

não possui infra-estrutura de caixa para check-out, etc. , o que lhes traz uma

ligeira vantagem competitiva sobre seus concorrentes tradicionais. A

indústria de serviços financeiros é um bom exemplo, como já visto no

capítulo 3: as transações financeiras através da rede tendem a ter custos

sensivelmente menores que as transações feitas em agências fisicas.

• Vantagem de maior escopo de produtos, pois a variedade que pode ser

apresentada ao cliente é maior, visto que a loja virtual opera com bancos de

dados e informações e não necessita portanto de espaço para manter

produtos em prateleira. Por exemplo, nenhuma livraria real é capaz de

manter mais de 2,5 milhões de títulos como faz a Amazon Books; por outro
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lado, ela mantém em estoque apenas os 400 títulos mais vendidos, o que lhe

confere menores custos. Uma loja de vinhos na rede, como a Virtual

Vineyards, opera com mais de 1000 tipos de vinhos provenientes de vários

fornecedores na Califórnia. Qual livraria ou loja de vinhos no mundo fisico

poderia operar com tamanha variedade de produtos dentro da loja?

• Alcance é mais uma vantagem competitiva que leva geralmente o

empreendedor virtual a operar com escopo amplo, pois a Internet lhe

permite atingir consumidores em qualquer local do globo, e a única restrição

é sua capacidade de distribuição em casos de bens fisicos.

As empresas que tendem a adotar essa estratégia são aquelas que já estão

estabelecidas no mercado tradicional como grandes distribuidoras ou redes de varejo,

que devem utilizar a internet como mais um canal de distribuição, como o caso do

Ponto Frio e Pão de Açucar, e no curto prazo, cadeias como Mappin e outros devem

entrar no mercado virtual aproveitando-se de suas vantagens competitivas associadas a

força de suas marcas, capacidade de estoques, e relacionamento com uma grande

variedade de fornecedores.

5.1.7.2 Diferenciação

Nesse tipo de estratégia genérica, uma empresa procura ser única em sua

indústria ao longo de algumas dimensões amplamente valorizada pelos seus

compradores. O escopo continua sendo amplo ainda, o que faz com que a Internet lhe

dê vantagens competitivas dado seu alcance global.

É a estratégia adotada pelos novos empreendimentos virtuais, que buscam

geralmente criar novos mercados baseados em diferenciação, sendo os pioneiros para

usufruir dessa posição até que novos entrantes permeiem o espaço criado. A Amazon
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Books desfrutou dessa posição há dois anos atrás quando criou a primeira livraria

virtual em Seattle, e se diferenciou em relação às maiores redes de livrarias

americanas. Ainda hoje, quando estas já entraram nesse mercado, a Amazon Books

tem um posicionamento de liderança, por ter sido a pioneira a se diferenciar.

Como a Internet é um meio recente, existe ainda muito espaço para novos

empreendimentos diferenciados. O próprio estudo de caso a ser apresentado nesse

trabalho, busca ser o pioneiro em prover um serviço de informações de preços de

produtos, e deverão surgir outros negócios, a medida que as organizações

compreendam.melhor os potenciais da rede.

5.1.7.3 Enfoque ou Segmentação

Essa estratégia, diferentemente das anteriores, está baseada na escolha de um

ambiente competitivo estreito dentro de uma indústria. O enfoque leva a seleção de um

segmento ou um grupo de segmentos na indústria e adapta sua estratégia para atende-

los, excluindo outros.

Essa estratégia deve ser o caminho que muitas das empresas que já estão na

Internet devem começar a seguir. Como as barreiras de entrada são baixas,

principalmente para aquelas que já atuam no mercado tradicional e tem marcas fortes,

os empreendedores menores terão que em algum momento identificar um segmento

virtual para atende-los diferenciadamente. Existe um trabalho feito por Hagel e

Annstrong (1997) - Net gain - que trata de comunidades virtuais, ou seja um grupo

com interesses bastante específicos .que tem demandas específicas. A estratégia de

enfoque visa identificar, fomentar e atender tais comunidades buscando uma certa

lealdade através de um desempenho superior. A Amazon Books, que foi pioneira no

mercado virtual na sua indústria, já busca desenvolver uma comunidade, promovendo

divulgação de feedhacks de seus clientes, repassando comentários de leitores, acatando
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sugestões de novos títulos, etc. . Um exemplo adequado é a Virtual Vineyards, um

intermediários de vinhos que é um perito para recomendar os produtos mais

convenientes para as ocasiões especiais de seus clientes.

Com a proliferação das tecnologias de datawarehousing para armazenar dados

de compra realizadas, seqüências de navegação do cliente no site, dados de cadastro,

etc., aliada a técnicas de data mining, será possível no curto prazo identificar mais

facilmente grupos especificos de clientes que tem realizado compras no site, e desta

forma selecionar alguns segmentos que permitam manter uma vantagem competitiva

sustentável numa estratégia de enfoque.

É uma estratégia bastante adequada para os intermediários menores, que para

enfrentar uma eventual desintermediação, vão ter que identificar um segmento e ser

especializados nele, a fim de agregar valor como peritos para seus clientes, e assim

conquistar credibilidade, atuando como agentes que assegurem a qualidade dos

produtos e um processo de decisão de compra mais consciente. Uma agência que vende

passagens aéreas por exemplo, terá que se tomar uma consultora em viagens para seus

clientes, para recomendar as melhores opções de vôos e passeios.
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5.2. O Ambiente de Varejo Virtual

Esta seção visa compreender melhor os agentes que participam do ambiente de

varejo virtual, bem como as regras que imperam, o valor agregado do intermediário, e

possibilidades de novos agentes.

5.2.1. O Framework de análise de Brandenburger e Nalebuff

Brandenburger e Nalebuff (1996) no artigo "The Right Game: Use Game

Theory to shape Strategy" publicado na "Harvard Business Review" nos apresentam

um ferramental de análise bastante apropriado para compreender as inter-relações entre

os diversos agentes que participam de um varejo eletrônico. Este ferramental se

mostrou bastante adequado para verificar compreender as relações entre esses agentes

num ambiente dinâmico como do comércio via redes, e de como tais mudanças podem

alterar a cadeia de valores de compra e levar ao surgimento de novos agentes que

tomem o mercado de varejo virtual mais eficiente.

Fig.5.2.1- Framework de análise proposto por Brandenburger e Nalebuff (1996)

Clientes

Substitutos

Fornecedores

Fonte: Coopetition ( 1996, p.29 )
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Na dimensão vertical, ocorrem as relações entre a empresa, seus clientes e seus

fornecedores. Produtos e serviços fluem dos fornecedores para a empresa e da empresa

para seus clientes e nesse sentido ocorrem as agregações de valor dentro de uma cadeia

de compra. No sentido oposto, ocorre o fluxo monetário para viabilização econômica

tanto da empresa como de seus fornecedores.

Na dimensão horizontal estão os agentes com as quais a empresa interage de

certa forma, mas não realiza transações. São eles os agentes substitutos e os agentes

complementadores. Por substitutos, entendem-se aqueles de quem os clientes podem

comprar produtos e serviços similares de forma alternativa à empresa, e para os quais

os fornecedores podem também fornecer os mesmos produtos e serviços. Um exemplo

interessante dado pelos autores refere-se a Coca Cola: Coca e Pepsi são substitutos com

relação aos clientes, por outro lado a Coca-Cola e a Sadia Congelados são substitutos

em relação aos fornecedores, pois ambos consomem dióxido de carbono - A Coca para

gaseificar seus refrigerantes e a Sadia para congelar seus produtos, de modo que

fornecedores de dióxido de carbono podem fornecer o mesmo produto para ambas as

empresas, ou para uma ou para outra.

Complementadores são os agentes dos quais os clientes adquirem produtos e

serviços complementares ao da empresa, bem como aquelas empresas que adquirem

produtos e serviços em escalas econômicas tais que viabilizam os fornecedores. O

exemplo clássico de produtos complementares são hardware e software para

computadores pessoais, pois programas mais complexos exigem processadores mais

velozes e a disponibilidade de hardwares com melhor desempenho incentiva o

desenvolvimento de softwares ainda mais sofisticados. Outro exemplo interessante

dado pelos autores desse framework são as companhias aéreas como a Arnerican

Airlines e a United: são substitutos quando vistos pelos compradores, mas são

complementadores quando vistos pela Boeing, pois este só desenvolve uma nova

aeronave se várias companhias aéreas tem intenção de compra, viabilizando

economicamente o projeto.
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Na dimensão vertical ocorre a cadeia de agregação de valores para gerar um

produto ou serviço que se adequa a necessidade do cliente. Entretanto na dimensão

horizontal, muitas vezes limitamo-nos a considerar os substitutos apenas como

concorrentes e agentes complementares como aliados. A quebra de paradigma neste

modelo é abrir a discussão para considerar substitutos como parceiros para tomar

determinados mercados mais eficientes e cogitar mesmo concorrência com agentes

complementares. O Modelo não impõe papéis fixos, o que abre inúmeras

possibilidades de combinações para entender um determinado segmento de negócios.

Vamos a seguir considerar um intermediário virtual que realiza negócios

através da rede como a empresa central e procurar identificar quem devem ser seus

clientes, fornecedores, substitutos e complementares, a fim de compreender as regras

que regem o segmento de varejo eletrônico, e as possibilidades de alianças para

viabilizar eficientemente o mercado virtual.

5.2.2. Os Agentes no Varejo Virtual

5.2.2.1. Clientes

Clientes do mercado virtual tem características diferentes do mercado de varejo

como um todo. Caracteriza-se por um segmento de mercado de indivíduos que são

primeiramente usuários de computadores e podem arcar com os custos de ter um

equipamento em casa, ou seja pertencem geralmente às classes A e B em termos de

renda e tem portanto alto potencial de consumo. Francisco Alves da Credicard (1998)

estima que cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil possuem computadores pessoais

nas suas próprias casas e desse total, mais de 1 milhão já está ligada a rede Internet

através dos provedores de acesso, sem contar as pessoas que tem acesso a rede através

das empresas e universidades.
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A ZAZ (1998), uma empresa brasileira de publicidade na Internet com cerca de

240 mil acessos ao mês, descreve o perfil de usuário das pessoas que utilizam seus

serviços, o que de certa forma reflete o perfil do potencial cliente que pode comprar

através da Internet:

• 86% tem idade abaixo dos 40 anos, sendo que 36% entre 20 e 29 anos;

• 72% ainda é do sexo masculino;

• 70% tem curso superior e 99% o 20. grau completo; e

• 88% tem renda superior a lO salários mínimos e 63% acima de 20 S.M.

Ainda segundo a ZAZ, estes usuários tem como características psicográficas:

• interesse e adoção imediata de inovações;

• bastante abertos a novas idéias;

• valorização da criatividade;

• interesse pela tecnologia e seus beneficios efetivos.

o que leva estes indivíduos a comprar através de uma rede Internet? Segunda a

ZAZ, basicamente a conveniência - acesso 24 horas por dia e a partir de qualquer

computador pessoal, sem a necessidade de se locomover na cidade, gerando economia

de tempo. A Mastercard Internacional (1998) encomendou também uma pesquisa no

pais sobre os motivos de demanda através da Internet e os dados mostrados no gráfico

5.2.2.I.A reiteram:

• a busca por maior conveniência;

• Pouco tempo disponível, tomando-se cada vez mais escasso;

• Conhecimento e Comparação facilitada de produtos.
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Figura 5.2.2.1A - Motivos para utilizar a loja virtual
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Quanto estes indivíduos na Internet já estão consumindo bens através da rede?

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Provedores de Acesso a Internet -

ABRANET - estima que próximo da metade deste grupo gasta na média cerca de 25 a

50 dólares por ano em compras através da rede, o que pode parecer pouco, mas é

considerável visto a pouca quantidade de empresas que permitem transações através

em seus Web-sites. Nos Estados Unidos, onde mais de 70% dos usuários da Internet já

compraram algum produto pela rede, estima-se que 46 milhões de consumidores on-

line estarão gastando cerca de US 350 por ano em 1998, de acordo com a International

Data Consultancy de Massachussets. O Yank:ee Group (1998), outra consultoria

americana, estima que o volume de vendas somente no varejo eletrônico vai gerar uma
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renda de cerca de US$ 4 bilhões este ano e deve dobrar a cada ano, seguindo a

tendência de crescimento de usuários da Internet, alcançando US$ 10 bilhões com

facilidade no ano 2000. O gráfico da ABRANET abaixo mostra as projeções de

consumo individual no Brasil:

Figura 5.2.2.1B - Projeções de Consumo individual pela Internet no Brasil

Valor de Cada Compra (US$) .1,9961llI1,997
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Fonte:

Fonte: Comitê Gestor da Abranet e DMA

A quantia individual gasta por ano ainda é pequena se comparada ao potencial

de consumo das pessoas nesse segmento, mas tende a aumentar a medida que existam

mais lojas na rede e maior credibilidade no sistema.

O tamanho do segmento de compradores também tende a aumentar

rapidamente nos próximos 5 anos, dada a queda nos preços dos computadores pessoais

e sua popularização, o que tem levado a dobrar o número da base instalada de PC' s a

cada 2 anos.

61



Figura 5.2.2.1C - Crescimento da base instalada de Computadores Pessoais no Brasil
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Fonte: Informática no Brasil: Fatos e Números, 1997

Não só os preços dos PC's está caindo como também os custos de acesso a rede

Internet. Tais custos que começaram a mais de R$ 40 por 20 horas de acesso em 1996,

deve chegar à metade este ano.
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Figura 5.2.2.1D - Preços de acesso a rede Internet (por 20 horas )
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Fonte: ABRANET - Assoe, Brasileira dos Provedores de Acesso a Internet

Essas tendências de queda de custos e da popularização da Internet no Brasil

está levando o número de indivíduos conectados a rede a dobrar a cada ano, seguindo a

tendência mundial.

A Associação Brasileira de Provedores de Acesso a Internet estima que o

segmento de pessoas conectadas a Internet no Brasil venha a atingir mais de 3 milhões

de pessoas no Brasil antes do final do milênio.
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Figura 5.2.2.1E - Projeção de Crescimento de usuários da Internet no Brasil
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Fonte: ABRANET - Assoe. Brasileira dos Provedores de Acesso a Internet

Essa tendência de crescimento dos potenciais compradores conectados a rede

deve levar certamente muitas empresas a prover possibilidades de transações

comerciais via Internet para potencializar esse segmento e ter margens de retorno

maiores dado os menores custos, o que vai rapidamente aumentar o números de

agentes operando neste mundo virtual que está se criando.

5.2.2.2. O Intermediário Virtual (Loja Virtual)

Este crescente aumento do mercado virtual está levando rapidamente as

empresas brasileiras a criar seus Web-sites na Internet, ainda que somente para prover

informações institucionais num primeiro momento.



Nos Estados Unidos, onde o comércio eletrônico está em fase mais adiantada,

empresas como a Netscape já estão vendendo mais de 300 mil cópias de seu software

por ano - cerca de mais de 1000 licenças por dia - e empresas de hardware como a

Cisco Systems, comercializando mais de US$ 1 bilhão de dólares em equipamentos de

rede anualmente. A própria DeU Computers, uma das empresa líderes no ramo de

computadores pessoais, também tem vendido seus produtos através da Internet,

alcançando cifras de mais de US$ 2 milhão por dia ( The Economist, 1997).

No Brasil, aqueles que estão começando a oferecer transações comerciais na

rede são os bancos e as empresas tradicionais de varejo, que já possuem uma

credibilidade conquistada. No caso dos bancos, o banco Bradesco foi o pioneiro neste

tipo de serviços, seguido dos bancos Itaú e Unibanco. Em todos eles, pode-se ter

acesso aos serviços tradicionais oferecidos em agências, como consulta e extratos de

conta corrente e poupança, investimentos em produtos financeiros, etc. . No caso de

varejo, iniciativas como o "Pão de Açucar Delivery" estão alcançando volumes de

venda maiores do que as grandes lojas fisicas da rede - Este ano, estima-se que as

vendas on-line na loja eletrônica alcancem R$ 11 milhões, mais que a renda gerada

pela maior loja da rede, o hipermercado Extra (Behring, 1998 ). Outra empresa que já

está vendendo seus eletrodomésticos através da Internet é o Ponto-Frio (Lima, 1998 ),

uma tradicional rede do varejo que costumava atingir majoritariamente as classes de

renda mais baixas da população, mas agora com seu novo posicionamento através da

Internet, está começando a buscar o segmento de mais alta renda com vantagens de

custos.

Uma pesquisa da ABRANET feita no ano passado revela que próximo da

metade das instituições que tem um site na Internet tem como razão principal, a venda

de seus produtos através da rede em futuro próximo, como mostra o gráfico da figura
S.2.2A:
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Figura 5.2.2.2A - Razão Principal do site na Internet
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Fonte: Comitê Gestor da ABRANET e DMA.

o número de instituições que estão criando seus sites ou domínios na Internet

também tem crescido a taxas impressionantes nos últimos 2 anos, como revela a

pesquisa do Comitê Gestor da ABRANET na página seguinte, ou seja, a expectativa é

que muito em breve haverá muito mais agentes disputando o market-share desse

mercado virtual.

Hoje devem existir perto de 20.000 sites brasileiros na Internet, e visto que

próximo de 50% pretendem realizar transações comerciais através da rede, teremos

brevemente cerca de quase 10.000 agentes virtuais oferecendo seus produtos e

serviços, o que é certamente uma boa perspectiva.
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Figura 5.2.2.2B - Crescimento de sites Internet no Brasil
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Fonte: Comitê Gestor da ABRANET

5.2.2.3. Fornecedores

Fornecedores podem ser tanto os produtores do bem como as grandes

distribuidoras de atacado. Por exemplo, no caso conhecido da Amazon Books, seus

grandes fornecedores não são as editoras dos livros como poder-se-ia imaginar, mas a

Integram Book, uma das maiores distribuidoras de livros dos Estados Unidos com sede

em Seattle. Talvez por isso, a Amazon Book tenha decidido escolher a mesma cidade

como centro de suas operações.
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Estes agentes podem fornecer seus produtos e serviços tanto para o

intermediário como diretamente ao cliente num mercado virtual. Se o intermediário

deixa de agregar valor ao cliente, este pode eventualmente ir direto para a loja virtual

do próprio fornecedor e desintermediar a transação.

Fornecedores geralmente tem utilizado seus Web-sites predominantemente para

passar informações aos seus clientes a respeito de seus produtos e serviços, bem como

disponibilizar um canal direto parafeed-back. Dado que os custos de distribuição para

uma maior capilaridade são igualmente mais altos, preferem repassar esses custos para

o intermediário, que dessa forma agrega valor a cadeia.

Sua grande barreira de entrada para vender diretamente ao cliente é o

conhecimento dos mesmos, seus processos de decisão, seu comportamento, hábitos de

consumo, etc. Por isso, a maior parte deles repassa também as funções de marketing,

além da função de vendas, para o intermediário, como também seus custos.

Entretanto não existem barreiras tecnológicas para que venham a

desintermediar a transação e ofereçam seus produtos diretamente através de seus sites

na rede. Eventualmente suas escalas podem não viabilizar a função de distribuição com

a capilaridade e custos semelhantes ao do intermediário.

5.2.2.4. Agentes Substitutos

Os principais agentes substitutos no mercado virtual são primeiramente os

outros intermediários virtuais que vendem produtos e serviços similares, porém

clientes também podem preferir realizar suas compras nas lojas fisicas que oferecem os

mesmos produtos, como já discutido na seção 5.1.6.
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No caso do Brasil, onde as primeiras lojas virtuais são iniciativas das próprias

rede de varejo, a loja real é também uma alternativa ao cliente que costuma comprar

pela Internet. Por exemplo as lojas fiisicas da rede de supermercados Pão de Açucar

são substitutos para o Pão de Açucar Delivery, que atua somente através de meios

eletrônicos - Fax, Telefone, CD-ROM e Internet.

No ambiente virtual da rede, até mesmo os próprios fornecedores do

intermediário podem a vir a ser agentes substitutos, visto que o cliente pode acessar

diretamente a Web-site do fornecedor e se esse permitir transações eletrônicas, nada o

impede de comprar diretamente. Por isso, novamente a importância do intermediário

virtual estar sempre preocupado em agregar valor através do conhecimento de seus

clientes e suas necessidades, para oferecer um desempenho superior de forma que

compradores prefiram realizar a transação em seus sites do que diretamente com o

fornecedor.

5.2.2.5. Agentes Complementadores

Vários são os agentes complementadores dentro de mercado virtual.

o primeiro que é claramente um agente complementador é o intermediador

financeiro, que viabiliza o fluxo monetário para efetivar o pagamento do bem por parte

do cliente. O intermediário financeiro viabiliza a transação como também pode ter seus

produtos de crédito alavancados pela venda de produtos e serviços. Este intermediário

pode ser uma operadora de cartão de crédito, que tem sido o meio de pagamento mais

comum atualmente, como também os bancos que realizam transferências eletrônicas de

dinheiro.
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Empresas de distribuição também complementam a venda de produtos do

intermediário de varejo, visto que viabilizam a entrega do produto e tem seus serviços

gerados pela venda do bem através do intermediário.

Muitas vezes, a rede de varejo com suas lojas físicas, além de ser um agente

substituto, pode ser também complementador. Existem bens que o usuário necessita

experimentar para conhecer e adquirir - um perfume, um carro, uma roupa, etc. - e

dificilmente seriam adquiridos somente através da rede. Entretanto estes experimentos

de produtos podem ocorrer numa loja real sem que o cliente efetivamente compre

através dela. Uma vez que o cliente conhece e seleciona o produto na loja real, por

exemplo através de um "test-drive" para escolha de um automóvel, este cliente pode

retomar à sua casa e começar uma pesquisa através da rede para descobrir quem é que

pode lhe oferecer as melhores condições de negócio. Neste caso, a loja passou a ser um

agente complementador, no sentido de ter alavancado o produto para que a transação

se realizasse através da rede. A rede de lojas da Panasonics parece ser outro bom

exemplo: são poucas lojas com uma variedade grande de produtos da marca. O cliente

pode visitar uma dessas lojas para escolher o produto e adquiri-lo em qualquer loja do

varejo ou da rede que lhe ofereça uma melhor condição de compra.

Fornecedores também podem alavancar as vendas de produtos do

intermediário, na medida que fornecem informações através de seus Web-sites de

modo a permitir ao cliente potencial um melhor conhecimento de seus produtos. É o

caso da Hewlett-Packard na venda de produtos eletrônicos semicondutores como

circuitos integrados, diodos, transistores, etc. . A HP provê em seu Web-site todas as

informações técnicas sobre estes dispositivos mas não os comercializa diretamente ao

comprador. Ao invés disso, possui em seu site, banners com os nomes dos

distribuidores que disponibilizam tais componentes no varejo. Basta um simples click

no mouse para que o cliente possa comprar estes produtos nas revendas virtuais
indicadas pela HP.
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Outros intermediário virtuais também podem ser complementadores, visto que

é muito fácil criar ligações entre os sites da internet através do uso de reciproca/ /ink.

Por exemplo, uma loja virtual de sapatos pode ter no final da página que finaliza uma

transação de compra do cliente um ícone ou "botão" que uma vez "clicado", leva o

comprador diretamente para uma loja virtual de meias, ou cintos, etc... - ou algum

produto que tenha correlação de compra com o sapato - o mesmo acontecendo quando

o comprador vai para as lojas de meias e cintos e no final da transação pode ser

recomendado uma visita a loja de sapatos através de uma ligação entre sites. Esse

recurso facilita a navegação na Internet pelo usuário e o leva a adquirir produtos

complementares sem deslocamento fisico. Por outro lado, exige maior conhecimento

das correlações de compra entre produtos, para que as recomendações sejam eficazes.

5.2.2.6. Sumário da análise de agentes

O esquema abaixo procura sumarizar os vários agentes que atuam no mercado

virtual. O modelo permite que um mesmo agente seja um substituto e um

complementador ao mesmo tempo de uma loja virtual. Como já dito anteriormente,

uma loja de uma rede de varejo como o Pão de Açucar é uma alternativa substituta

para a loja eletrônica Pão de Açucar Delivery, por outro lado as lojas físicas são

complementadoras ao permitir ao cliente experimentar vários produtos que podem ser

posteriormente adquiridos na loja virtual.

Um produtor de bem pode ser ao mesmo tempo fornecedor, substituto e

complementador. Ao mesmo tempo que é fornecedor de um intermediário virtual, pode

também ser urna alternativa de venda ao cliente se seu Web-site permite transações ao

cliente final através da rede; pode também ser um agente complementador na medida

que oferece informações sobre seus produtos ou serviços de pós-venda para aumentar a

satisfação de seus clientes com os produtos adquiridos e alavancar vendas no

intermediário que vende seus produtos na rede.
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Figura 5.2.2.6 - Sumário da análise de agentes
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5.2.3. Regras do Mercado Virtual

Uma das principais regras do varejo usual tem sido o menor preço para o

produto procurado. O varejo eletrônico não foge desta regra, mas é importante ressaltar

que existem novas regras que adquirem tanta relevância quanto o preço mais baixo.

Como já visto, atualmente vive-se um período onde:

• as pessoas trabalham mais horas por dia.

• boa parte das mulheres entrou no mercado de trabalho.

• as cidades se tomaram mais congestionadas, dificultando as locomoções.

• existem muito mais opções de escolha, tanto de produtos como de pontos de

venda

• valorização da inovação.
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Esses fatores cnaram um novo perfil de cliente que busca novos valores

agregados, entre outros:

• acesso às lojas a qualquer hora do dia;

• a partir do lugar onde estiverem;

• de forma a evitar deslocamentos';

• e ganhar tempo, recurso particularmente muito escasso nesses dias.

Esses valores foram resumidos numa nova regra básica nesse mercado,

chamada conveniência, que passa a ser tão relevante no comércio eletrônico como o

menor preço. É conveniência que os clientes buscam quando fazem suas compras na

loja Pão de Açucar Delivery, ao invés de se locomoverem até um supermercado real

mais próximo. Por conveniência tais clientes preferem acessar seus extratos bancários a

partir de suas casas, através de um sistema de home-banking do que locomoverem até

uma agência bancária e enfrentar filas. Paga-se taxas por esses serviços? Sim, mas sua

conveniência tem valor agregado certamente para este novo perfil de consumidor.

A segunda nova regra que parece imperar na rede é atenção. Redes como a

Internet nos apresentam uma super abundância de informações, o qual traz

inerentemente custos de pesquisa como já comentado no capítulo anterior. Por outro

lado, nem todos os sites tem a atenção do cliente, ou seja, a atenção é que passa a ser

escasso na rede, e não a informação.

Economia da atenção é uma das novas regras na Internet. Por isso empresas que

tem seus sites muito visitados começam a vender espaços de propaganda em suas

páginas virtuais. Web sites como da "Universe On Line" ou "Folha de Sao Paulo"

passam a agregar valores para outros agentes na Internet na medida em que possuem a

atenção ou mind-share dos clientes. Com isso, podem ser remunerados para abrir um

banner, que uma vez "clicado", conduz o cliente para o site da empresa que está

pagando pelo espaço de banner. Baseado nessa regra é que empresas de propaganda na
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Internet começam a ter relativo sucesso: alavancam a atenção do cliente para outros

sites cadastrados mas não conhecidos.

A regra da economia de atenção é tão legítima que dezenas de empresas

surgiram nos dois últimos anos, especializadas em elaborar os lay-outs das páginas

Web de empresas que querem se instalar na rede. O valor agregados dessas empresas

de design de páginas é justamente captar e manter a atenção do cliente no site da

empresa que a contrata.

Brandenburger e NalebufT (1996) citam em seu artigo na Harvard Business

Review uma estratégia denominada "Judo Economics", Nessa estratégia, um novo

entrante no mercado opta por ficar limitado a uma determinada cobertura ou segmento

de mercado, para não sofrer retaliações dos líderes. Essa estratégia é perfeitamente

válida no espaço virtual também, onde as possibilidades de expansão são bastante

amplas. Um entrante pode optar por manter uma cobertura restrita a apenas uma

comunidade virtual fomentada.

Uma loja real tem geralmente uma cobertura limitada a uma região geográfica.

Na Internet o conceito de limitação geográfica perde um pouco o sentido, visto que

qualquer indivíduo de qualquer local do globo pode acessar um Web site da rede. A

limitação se dá pela capacidade de logística de distribuição no caso de bens fisicos, o

que também perde o sentido quando se trata de informação. Por isso, uma loja virtual

tende a restringir sua cobertura a áreas de interesse, do que a áreas geográficas.

Comunidades Virtuais nada mais são que agrupamentos de pessoas com o

mesmo foco de interesse. Estes podem ser os compradores de livros da Amazon Books,

que enviam comentários dos livros para a livraria, que por sua vez passa a

disponibilizá-los para outros clientes. Uma comunidade virtual pode ser composta de

mergulhadores submarinos, que tem sua loja preferida para compra de máscaras,

tanques de oxigênio, arpões, etc. . A estratégia de judo economics se aplica bem para
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aqueles que visam entrar na Internet para atender focos específicos de interesses, sem

desafiar as grandes lojas, que tem um foco geralmente mais amplo. Os mecanismos de

troca de correios eletrônicos, cadastros de clientes, páginas de "dicas" ( tricks ) são

recursos utilizados para fomentar a criação, o desenvolvimento e a manutenção de

comunidades virtuais.

Sumarizando, as novas regras que vigoram no comércio eletrônico podem ser

resumidas nos seguintes Ícones:

• Conveniência.

• Economia de atenção.

• Comunidades Virtuais.

Tais regras vão levar os agentes que atuam no mercado virtual a repensar seu

valor agregado, de forma a criar seu espaço econômico na rede.

5.2.4. Mudança de valor agregado

Como os valores dos clientes virtuais que acessam a rede não são

necessariamente os mesmos do cliente convencional, e considerando que as próprias

regras do negócio mudaram quando a Internet passou a alavancar varejo eletrônico,

surge uma janela de oportunidade para os primeiros agentes que perceberem essas

mudanças. Os pioneiros podem estabelecer novos valores a novos clientes, criar

vantagens competitivas de diferenciação e permitir menos espaço para aqueles que

venham a eventualmente entrar no segmento mais tarde.

Instintivamente muitas instituições entraram na Internet justamente para não

perder seu espaço, pelo menos com relação a atenção desse novo cliente que está

surgindo. A maior parte das instituições já estabeleceu pelo menos um Web site para

marketing institucional na Internet e um endereço de correio eletrônico como canal de
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comunicação, apesar da grande maioria ainda não ter definido qual a função deste novo

meio de informações e possibilidade de transações dentro da estratégia da empresa.

5.2.4.1. Information Brokers

Aquelas que já estão conscientes dos novos valores e regras da rede já

começam a definir seu posicionamento na Internet. A "Universe On Line" por

exemplo, além de ser um provedor de acesso, já começa a se posicionar na Internet

claramente como um Infonnation brocker, capitalizando sobre a atenção que seu site

possui na Internet. Ao vender banners de outras empresas em seu site, com links aos

respectivos sites de seus clientes quando os banners são ativados, nada mais está

fazendo do que ser um intermediário que conduz o cliente a lojas virtuais interessantes

e de utilidade na rede, como supermercados, lazer, cinemas, fórmula 1, etc.

5.2.4.2. Conveniência e Redução de Custos

Boa parte dos bancos brasileiros já estão provendo seus serviços através da

Internet, visto a conveniência dada ao cliente do banco que passa a acessar os produtos

a partir de qualquer local, a qualquer hora, gerando ao banco maior rentabilidade de

suas operações, já que os meios eletrônicos proporcionam reduções de inúmeros custos

associados as transações. São valores agregados tanto para o cliente como para o

banco. Outras empresas devem num curto espaço de tempo, promover a venda e

entrega de serviços através da rede. Seguindo essa tendência, a Varig por exemplo,

também já está começando a oferecer passagens aéreas através da Internet, visando

maior conveniência, maior taxa de alocação de seus equipamentos e redução de custos

de intermediação.
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5.2.4.3. Maior diversidade de produtos

Uma loja virtual não possui limitações fisicas de uma loja real para apresentar

seus produtos. A apresentação dos produtos fica armazenada em bancos de dados de

informações - textos e imagens - e a limitação passa apenas a ser o espaço em disco

dos computadores, cujos custos são relativamente bem menores que os custos de área

construida alugada para prateleiras e mostra dos produtos fisicos. Por isso, livrarias

como a Amazon Books por exemplo, possuem catálogos de mais de 2.5 milhões de

títulos, quantidade muito maior do que qualquer livraria fisica. Essa capacidade de

diversicação também se caracteriza como um valor agregado para o cliente.

5.2.4.4. Facilidade de pesquisa de informações

Como os produtos - mais especificamente as informações sobre os produtos _

permanecem armazenados em discos de computadores, é necessário a criação de

ferramentas de pesquisa que facilitem a seleção dos produtos na loja virtual, dado que

o cliente não pode caminhar pelas prateleiras e ver vários produtos simultaneamente

como numa loja real. Tais ferramentas de busca de registros no banco de dados de

produtos através de palavras chaves pode se constituir em valor agregado na medida

que auxiliam a identificação de produtos existentes numa área de interesse do cliente.

Numa livraria na rede por exemplo, pode-se fazer pesquisa de livros por assunto,

título, autor, etc.; numa rede de atacado como a Sarn's Club da Wal-Mart, pode se

selecionar todas os aparelhos de TV' s de 29" disponíveis na loja. Essa facilidade

aliada a maior quantidade de produtos disponíveis numa loja virtual gera um

diferencial em relação às lojas reais. Quem nunca entrou na Amazon Books apenas

para ver quais livros existem sobre um determinado assunto antes de se dirigir a uma

livraria?

Outra forma interessante de facilitar a pesquisa de produtos é reproduzir o

aspecto fisico de uma loja real nas páginas que compõe a loja virtual. Por exemplo, o
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Pão de Açucar Delivery procurou reproduzir suas gôndolas físicas num CD-ROM - e

que já está em vias de ser portado para seu site na Internet - de forma a facilitar a

seleção de produtos no supermercado virtual, além de criar um elemento de

familiaridade para o cliente. Dessa forma, é corno se o consumidor estivesse andando

com seu carrinho numa loja real, experiência bem conhecida de todos eles.

5.2.4.5. Conhecimento do cliente

Um dos grandes benefícios da tecnologia de informações atualmente é o

armazenamento de grande massas de dados, obtida através do rastreio das ações de um

cliente no Web site. Essa capacidade aliada a técnicas de análise de dados pode

alavancar um detalhado conhecimento dos hábitos de compra do cliente, que é um dos

valores agregados mais significativos que um intermediário virtual pode agregar no

sistema de varejo eletrônico.

Deixe-me ilustrar essa proposição com uma história. Quando eu era criança

meu pai tinha uma quitanda. Meu pai, através da vivência com a vizinhança, conhecia

os hábitos de consumo de vários clientes que costumavam freqüentar a loja. Sabia que

Dona Maria, além das compras usuais, comprava batatas grandes todas as quartas

feiras, pois era o dia de fazer batatas fritas tipo palito para o strogonoff, prato preferido

de seu marido. Se alguma quarta feira Dona Maria se esquecia das batatas, ou se na

segunda ou terça feira haviam chegado batatas boas do CEASA, meu pai sempre a

lembrava desse produto. Esse era uma valor agregado de meu pai à vizinhança e para

ele próprio ao fazer suas compras no CEASA. Ele sabia o que seus clientes poderiam

demandar a cada dia e podia operar com urna programação de compra adequada.

o mesmo é possível fazer numa loja virtual com o uso da tecnologia de

informações. Para cada cliente é possível manter um rastreio dos produtos adquiridos e

da seqüência de compra ou pesquisa utilizada na loja virtual. É possível armazenar

esses dados num datawarehouse e realizar o que se convencionou chamar de
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"garimpagem" de dados - data mining - para se descobrir tendências e hábitos de

consumo de segmentos de clientes.

É muito conhecida a experiência feita em data mining na Wal-Mart. A partir

dos conjuntos de compras feitas por milhões de clientes da loja, descobriu-se através de

técnicas de data mining que existe correlação na compra de fraudas descartáveis e

cervejas. Com isso, a Wal-Mart colocando um kiosk de cerveja em lata logo após a

sessão de fraudas, aumentou a venda de cervejas em quase 10%.

Com essa capacitação tecnológica, uma loja virtual pode melhor definir suas

seqüências de páginas, para atrair e prender a atenção do cliente, pode dispor os

produtos de forma que um ajude a alavancar o outro ( cross-selling ), pode inclusive

criar links para sites de outras lojas virtuais, de forma a ser um agente complementador

mais eficiente.

A Amazon Books utiliza essas técnicas ao recomendar outros livros a partir de

um livro selecionado pelo cliente. É muito comum esta livraria oferecer títulos abaixo

da frase "Other readers who bought this book also got interested on the books listed

below..."

5.2.4.6. Privacidade

o canal Internet oferece também privacidade na compra de produtos e além

disso, um canal mais impessoal para feed-backs. Numa loja real, se o cliente fica

insatisfeito com produto ou atendimento da loja, muitas vezes deixa de dar retomo por

se sentir constrangido com a situação. Na loja virtual, basta ele "clicar" o botão de

feed-back e enviar uma mensagem eletrônica a loja, sem constrangimento e com

privacidade. Com esse canal, a loja virtual tende também a ter mais informações sobre

os elementos que não agradam seu cliente e gerar melhorias, que tomem a loja mais

adequada ao mercado.
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5.2.4.7. O Valor Agregado do Intermediário virtual

o Valor Agregado do intermediário virtual é função da complexidade da

transação, que nesse trabalho será analisada em função de apenas quatro aspectos: Tipo

de produto, frequência da transação, quantidade de produtos que compões a transação e

necessidade de pesquisa extensiva para transações que ocorrem uma única vez.

5.2.4.7.1. Em função do tipo de produto

Dependendo do tipo de produto, o intermediário virtual pode agregai mais ou

menos na Internet. Por exemplo experience goods como perfumes, roupas, jóias, etc.

são menos adequados a vendas através da rede, visto que o cliente tem necessidade de

provar o produto antes da compra. Por outro lado search goods como os produtos

commodities" em geral - livros, CD's, pacotes de viagens, eletrodomésticos, etc. - e

serviços como informações bancárias, são bem mais adequados a comercialização

através da Internet, visto que o cliente já conhece o que se espera do produto e dada a

conveniência do processo de compra. O gráfico abaixo resume esse conceito:

Figura 5.2.4. 7.lA - Demanda relativa na Internet por tipo de produto
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Uma pesquisa da Mastercard International mostra quais são os produtos que

geram mais demanda na Internet, o que nos dá noções a respeito de quais produtos o

intermediário agregaria mais valor.

Figura 5.2.4.7.1B - Demanda relativa na Internet de alguns tipos de produtos
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5.2.4.7.2. Valor Agregado em função da frequência de compra

o valor agregado do intermediário depende também da frequência da

transação: via de regra, quanto mais repetitiva a transação, mais conhecido se toma o

produto ou serviço para o cliente e este passa a valorizar a conveniência e a redução

dos custos de coordenação da compra, preferindo o processo virtual, como ilustrado na

figura 5.2.4.7.2.
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Figura 5.2.4.7.2 - Valor agregado em função da frequência de compra
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Cabe salientar por outro lado que transações com frequência elevada gerando

compras repetitivas tendem também a eliminar o valor agregado infonnacional do

intermediário. Este só agrega valor às primeiras compras, pois uma vez que se elimina

a assimetria de informações entre produtor e comprador, este poderia se dirigir

diretamente ao Web site de venda do produtor e efetuar a transação. Por exemplo, se

um cliente compra com frequência vários livros da Editora Prentice-Hall na livraria

Amazon Books e fica eventualmente sabendo que a editora possui uma loja virtual na

rede, ele pode passar a comprar diretamente através dela, pois o intermediário agrega

um valor que passa a ser desconsiderado, uma vez que se conhece a qualidade do

produto.

Porém mesmo que as transações sendo compras repetitivas, se o bem tende a

ser uma commodity cuja oferta provem de inúmeros e vários fornecedores, cuja

qualidade de produto pode variar dependendo da produção e outras externalidades,

como por exemplo os produtos horti-frutigranjeiros mencionados anteriormente, o

intermediário continua agregando valor ao estar sempre selecionando produtos
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adequados aos compradores e deixando-os independentes de externalidades. Um

supermercado virtual é o exemplo clássico neste caso.

5.2.4.7.3. V.A. em função do pacote de produtos a adquirir

Se a transação envolve compra de produtos de vários fornecedores, a tendência

é a efetuar a transação com o intermediário. O exemplo típico é a transação de compra

de vários livros sobre um assunto específico, pois neste caso, o custo de navegar e

pesquisar entre várias editoras pode se tornar oneroso e o risco de não passar por

algumas boas editoras pode ser alto. Outro bom exemplo é um supermercado virtual,

onde cada transação envolve a compra geralmente de vários produtos de diferentes

fornecedores. A conveniência traz o comprador ao intermediário, pois evita-se os

custos de ter que realizar várias transações diretamente com vários fornecedores para

adquirir o mesmo conjunto de produtos.

5.2.4.7.4. Necessidade de pesquisas extensivas em one-time affairs

Transações que tendem a ocorrer uma única vez ou pouquíssimas vezes - one-

time affair segundo Milgron e Roberts (1992) - envolvendo vários vendedores e vários

compradores com necessidades bastante específicas, implicam em extensa pesquisa de

produtos no mercado por parte dos compradores, e podem ter maior eficiência com um

intermediário, seja ele virtual ou não.

Um exemplo neste caso é a compra de uma casa: existem várias pessoas que

querem vender suas casas e vários compradores com necessidades específicas. Neste

caso a transação entre um vendedor e um comprador vai ocorrer uma única vez e a

função de intermediação passa a ser fundamental para que as chances da transação

ocorrer aumentem no mercado. Imobiliárias virtuais podem agregar valor na medida

em que disponibilizam informações de imagem de seus imóveis e tornam-as acessíveis

aos compradores que visitam sua Web site, a fim de minimizar a quantidade de visitas
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e com ISSO reduzir custos de pesquisa de produtos, que são extensas. Para os

compradores, a imobiliária eletrônica permite uma pré-seleção de alternativas que

sejam adequadas às necessidades. É claro que o comprador nunca vai comprar uma

casa apenas através de suas imagens, mas existe o valor agregado na medida que se

poupa tempo na pré-seleção. A Roque Associados (Bullara, 1998 ), uma imobiliária

tradicional em São Paulo, criou em sua rede local com vias de disponibilizar em seu

site na Internet, esse tipo de suporte aos seus clientes: auxiliá-los numa pré-seleção a

partir de informações de preferência de bairro, número de cômodos, faixa de preço,

etc., provendo imagens dos produtos para minimizar as visitas que incorrem em custos

de tempo e locomoção.

5.2.4.7.5. Em função da necessidade de informações

A internet tem se mostrado um mero excelente para prover informações.

Segundo artigo da "The Economist" ( Anderson, 1997, p.9 ), clientes estão cada vez

mais predispostos a fazer compras de uma forma bem informada ( better informed

purchases ) e rápida, do que necessariamente conseguir o menor preço, o que vem

reiterar a mudança de valores que está ocorrendo, principalmente nos segmentos de

mais alta renda. Ainda segundo o artigo, quanto mais locomoção fisica ( "The more

tiresome a purchase is ... ,,,, ) exige a compra, mais os clientes buscam alternativas de

pesquisa virtual na rede.

o gráfico na figura 5.2.4.7.5 a seguir extraído do mesmo artigo vem resumir o

valor agregado da loja virtual em função dos vários aspectos descritos, que se

consolidam no eixo de complexidade da transação.
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Figura 5.2.4.7.5 - Valor agregado em função da complexidade da transação

Prod. Simples

Serviços em geral

Complexidade da Transação

Prod. Complexo
(experience good)

Menor Maior Valor Agregado

Fonte: The Economist (1997)

5.2.5. Mudança de Escopo no Mercado Virtual

No varejo real, geralmente o escopo de uma loja fisica é a região geográfica

onde ela exerce uma determinada atratividade. Como já dito anteriormente, no varejo

virtual o escopo de cobertura não se restringe mais a áreas de coberturas mas a grupos

específicos com um interesse comum. A restrição geográfica passa a ser apenas uma

função do alcance de sua logística de distribuição no caso de bens fisicos. No caso de

bens de informação, que podem ser entregues através da rede, como serviços bancários

por exemplo, nenhuma limitação fisica existiria.

Uma loja virtual tem que definir qual grupo de interesse quer atingir, e a partir

daí definir os meios para que as pessoas deste grupo encontrem seu site no ciber-

espaço e comecem uma interação que as levem ao desenvolvimento de uma

comunidade virtual de interesse.
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Por exempo, a primeira vista, tem-se a percepção que o Pão de Açucar Delivery

cobre uma região geográfica - Grande São Paulo - como eles próprios costumam

afirmar em suas apresentações sobre seu caso de negócio. A percepção do autor é que o

Pão de Açucar Delivery não cobre uma região, como as demais lojas reais da rede, mas

sim uma comunidade de indivíduos que deve ter pouco tempo disponível para as

compras semanais e se servem dos serviços de conveniência do Pão de Açucar para

manter suas dispensas abastecidas.

Se o Pão de Açucar Delivery aumentasse sua capacidade de distribuição para

regiões mais afastadas da grande São Paulo, seu faturamento talvez não crescesse na

mesma proporção, visto que no interior de São Paulo as pessoas tem mais tempo para

suas compras e menos acesso a redes digitais, dificultando a inclusão de mais pessoas

na comunidade virtual que se serve do produto.

Por isso, a estratégia de crescimento não passa pela ampliação das regiões que

hoje são atendidas, mas pela identificação de novas regiões onde pessoas tenham um

estilo de vida semelhante a São Paulo, ou seja, pouco tempo disponível para compras e

acesso a tecnologia como a Internet.

A expansão natural da loja virtual deveria se mover para a cobertura das

grandes capitais, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, etc. e não para a

ampliação das regiões atualmente atendidas.

Ou seja, o escopo passa de ampliação geográfica para ampliação do grupo de

pessoas que tenham características psicográficas bem identificadas, não importando

tanto as geografias onde elas se encontram.
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5.2.6. Novos agentes - MaU Virtual

Por criar novos paradigmas no mercado virtual, a internet vem permitindo a

criação de novos agentes que buscam de alguma forma agregar valor no processo de

venda virtual. Christopher Anderson (1996) em seu ensaio sobre Comércio Eletrônico

na "The Economist" (1997) cita as iniciativas tanto da MCI como da ffiM na tentativa

de criar Malls virtuais.

A idéia de se criar um novo agente intermediário entre clientes e lojas virtuais,

semelhantemente a um shopping center quando congrega várias lojas num mesmo local

fisico, é muito interessante, principalmente se esse intermediário consegue captar a

atenção do cliente para seu site e transferir a credibilidade de sua marca às demais lojas

virtuais.

Figura 5.2.6 - O Mall Virtual como intermediário para captar a atenção do cliente

Clientes

Visto que no ciber-espaço vigora uma economia de atenção e uma super-

abundância de informações, o valor agregado imediato deste Mall Virtual é sua

capacidade de atrair o cliente para seu site, a partir do qual ele poderia dirigir sua

atenção para as diversas lojas virtuais dentro do Mall.
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A segunda função importante do Mall seria a certificação das lojas virtuais, ou

seja o patrocinador que assegura a idoneidade das lojas como também a qualidade dos

produtos oferecidos, minimizando os custos de motivação e a seleção adversa para seus

clientes.

Tanto a MCI como a ffiM teriam condições de preencher estes dois pré-

requisitos básicos. Então fica a pergunta: por que estas iniciativas fracassaram até o

momento?

Para responder essa pergunta, surgem outras que podem talvez indicar algumas

respostas:

• Seriam esses os patrocinadores ideais para o mall virtual?

• Será que ambas empresas conheciam bem o negócio de varejo?

• A competência básica de ambas empresas está ligado a tecnologia - telefonia

no caso da MCI e informática no caso da ffiM. Ambas tecnologias suportam

o comércio eletrônico, o que implica em alguma agregação de valor na

cadeia por parte das duas empresas para suportar o negócio. Foi essa

agregação de valor suficiente?

• Ambas empresas já possuíam uma comunidade virtual que pudesse

responder ao apelo do mall virtual?

Qual tipo de empresa seria o patrocinador mais apropriado então?

As análise dos agentes do comércio eletrônico sugerem-nos algumas direções:

• Este agente tem que ter a atenção do cliente como já mencionado.

• Tem que ter a capacidade de atestar a idoneidade das lojas no mall virtual,

assumindo os riscos de credibilidade.

• Tem que agregar valor também na cadeia de compra.
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• seria ideal fosse também um agente complementador às lojas virtuais do

mall, alavancando as transações nas lojas e fazendo as lojas para alavancar

seu próprio produto.

• seria desejado que o patrocinador já tivesse uma comunidade virtual que

freqüentasse seu site, chamando a atenção de seus clientes para as lojas do

mall.

Se observarmos os agentes complementadores no framework de análise

utilizado, dois agentes parecem se adequar bem as requisitos acima:

• O intermediário financeiro

• A empresa de distribuição dos produtos.

Os dois tem seus produtos alavancados a partir das lojas, o primeiro oferecendo

crédito e meios de pagamento e o segundo oferecendo a entrega do bem na casa do

cliente. Candidatos a patrocinador do mall virtual poderiam ser o Bradesco, o ltaú, o

Unibanco, a White-Martins ( maior distribuidora do país ), etc.

Porém sobre o aspecto de comunidade virtual, as instituições financeiras já tem

um segmento de indivíduos que costumam freqüentar constantemente seu site na

Internet para consultar saldos, extratos, investimentos, etc.. Além disso, esse grupo de

clientes já possui um computador pessoal em casa e está habituado a passear pela

Internet, o que sinaliza um segmento potencial bastante adequado para compras através

da rede.

Instituições financeiras como bancos e operadoras de cartões de crédito

parecem se mostrar os agentes mais adequados por outras razões:

• Tem uma clara consciência da importância da credibilidade para o sistema

ser eficiente, visto que seus próprios negócios são baseados em

credibilidade.
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• Sabem analisar empresas, pois frequentemente tem que aprovar créditos para

elas. Com isso tem maior competência para analisar a idoneidade das lojas

que querem fazer parte do rnall do que outros tipos de empresas como fiM e
MCl.

• Clientes podem fazer compras em várias lojas e pagar de uma só vez, e não

de loja em loja como ocorre no mundo real. Dessa forma aumenta a

conveniência para o cliente e alavanca maior escala de dinheiro para as

instituições financeiras.

Se todas as lojas e clientes são obrigados eventualmente a ter suas contas

correntes no mesmo banco, as compras no mall virtual não gera nenhuma saída de

dinheiro do banco, apenas transferência entre contas, ou seja beneficia diretamente o

banco.

Por essas razões, estrategicamente cada banco deve criar seu sistema de

"internet banking", criando sua comunidade virtual e se preparando um dia para entrar

também na área de comércio eletrônico. Bancos como Bradesco e Unibanco já estão

começando a criar pequenos malls virtuais, como é o caso do "BradescoNet" e do

"Avenida 30 Horas".

o Estudo de caso que será discutido no próximo capítulo também é um novo

agente no mercado .virtual, que visa prover informações sobre preços de produtos em

vários pontos de venda, a fim de maximizar a eficiência da compra para o consumidor.
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5.2.7. Riscos de Desintermediação

A partir do momento que nos habituamos a fazer compras numa determinada

loja virtual, podemos nos dirigir diretamente para ela sem ter que passar pelo

intermediário. Basta apenas cadastrar a loja na lista de bookmark do nosso navegador (

browser ) Internet.

Por esse motivo, rnalls virtuais como da ffiM e Mel podem ter fracassado,

visto que ambos passam a ser desnecessários a partir do momento que a loja adquire

credibilidade face a uma comunidade virtual atendida por ela.

No caso de instituições financeiras, mesmo que essa desintermediação ocorra,

estas continuam a agregar valor, na medida que oferecem os meios de pagamento para

realizar a transação. Através desses meios, intermediários financeiros podem ser

remunerados tantos pelas lojas virtuais como pelos clientes.
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6. Estudo de Caso: O Price Information Broker

"The man who wi/l use his skil/ and constructive
imagination to see how much he can give for a
doI/ar, instead of how /ittle he can give for a
doI/ar, is bound to succeed "

Henry Ford, 1937

6.1. Introdução

o mercado para um determinado produto é considerado economicamente

eficiente quando este produto é comercializado ao menor preço possível ou ao seu

custo marginal de produção para um determinado nível de qualidade e tecnologia. Se

vários fornecedores estão produzindo um bem padronizado - commodity - utilizando

uma mesma tecnologia, seu preço tende a ser único num mercado eficiente ( Whinston,

Stahl and Choi, 1997, p.347 ).

Entretanto nos mercados reais e mesmo virtuais, diferentes preços surgem em

diferentes pontos de venda e situações de compra devido à assimetria de informações

entre vendedores e compradores com relação:

• ao produto e sua qualidade;

• a situação de negócios em que se encontra o vendedor - capacidade de

estoques, fluxo de caixa, endividamento, etc.

• a capacidade de pagamento do comprador;

• aos custos incorridos tanto para o comprador como vendedor;

• etc.
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Essa assimetria se reflete em diferentes preços para um mesmo produto.

Compradores que desejam maximizar a eficiência da compra com relação a beneficio e

preço, tem que visitar várias lojas para coletar informações relativas a qualidade do

produto e seu preço. Esse esforço dos compradores incorre em custos de coordenação

para obter informações, já mencionados anteriormente. A decisão de compra com

relação ao ponto onde comprar, passa por um balanço entre os beneficios agregados

marginais em relação aos custos marginais para continuar a obter informações, ou seja

quando os custos marginais de pesquisa para obter melhores condições de compra

passa a ser mais elevada que o ganho de preço marginal, o comprador passa pela

decisão de compra para não aumentar mais seus custos já incorridos.

Vendedores tem ciência desse processo e por isso praticam um preço maior que

o custo marginal de produção/intermediação, na tentativa de aumentar suas margens de

venda, tomando o mercado ineficiente.

Mesmo nas compras através da Internet, incorrem-se em custos de navegação (

switching ou surfing ) e pesquisa nos sites ( browsing ) a serem considerados. Mesmo

um passeio pelas lojas virtuais na rede para tomada de preços pode demandar um bom

número de horas, devido :

• às restrições de velocidade das redes, principalmente redes telefônicas

públicas que interligam o usuário ao provedor de acesso;

• aos diferentes formatos para pesquisa de produtos em cada uma das lojas

virtuais, que exigem um processo de assimilação para uso por parte do

cliente.

• ao tempo de resposta das consultas aos bancos de dados, que dependem da

velocidade de operação dos processadores e tempo de acesso dos bancos de

discos magnéticos dos computadores utilizados.

As razões que levam um consumidor a comprar através da Internet revelam que

quase a metade buscam, entre outros, menores preços e comparação facilitada
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(Mastercard, 1997), ou seja a busca por melhores condições de compra sempre é um

dos fatores principais no processo de decisão dos compradores em geral.

Parte dos problemas mencionados poderiam ser reduzidos se os compradores

tivessem um canal eficiente de acesso as informações e se houvesse um agente que

pudesse lhes fornecer algumas informações relevantes a um custo baixo em relação ao

valor da transação. Existiria então uma oportunidade emergente para um novo agente,

cujo valor agregado fosse prover cotações de preço de diversos produtos para facilitar a

comparação e aumentar a eficiência da compra.

Ao examinarmos os casos de sucesso de lojas virtuais, percebemos que cada

uma criou um valor agregado ao cliente bem caracterizado. Por exemplo, pode até

haver uma livraria ao lado de casa, mas não deixamos de consultar o site da Amazon

Books pela diversidade e riqueza de títulos que podem ser encontrados. Da mesma

forma, apesar de existirem diversas casas de vinhos na cidade, muitos simpatizantes

dessa bebida não deixam de visitar o site da Virtual Vineyards na Califórnia para

obterem recomendações, dada sua expertise no ramo. E se fosse criado um agente que

pudesse prover preços de vários produtos em vários pontos de venda, cujo valor

agregado característico fosse ajudar o comprador a tomar decisões de ponto de compra

de tal modo a maximizar sua eficiência a um custo marginal relevantemente mais

baixo?

Este capítulo visa estudar com mais detalhes a função de um price information

broker na rede, ou seja, um agente cujo valor agregado é fornecer ao cliente cotações

on-line de diversos produtos nas diversas redes de varejo, tanto fisicas como na

Internet, e desta forma maximizar a eficiência da compra por parte do consumidor,

com menores custos de coordenação associados a pesquisa de preços. Como seu

produto final é informação, a Internet se presta como um excelente meio de entrega

para o cliente, e o negócio, bastante adequado para viabilização na rede.
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6.2. Hipótese

Como o volume de consumo através do Comércio Eletrônico ainda é muito

pequeno se comparado ao mercado consumidor como um todo - menos de 1% no

mercado americano e certamente também menos de 1% no mercado brasileiro -

assumir-se-á que a influência de um Price Information Broker (doravante citado

como Pffi ) não é suficiente para alterar o preço médio dos produtos no mercado como

um todo, ou seja, não vai gerar uma convergência de preços no mercado.

Essa hipótese é relevante, pois se o conjunto de Pffi' s atuando no mercado leva

a uma convergência de preços, o próprio Pffi passa a perder seu valor agregado na

medida que a convergência ocorre, caracterizando uma autofagia a longo prazo, pois a

eficiência do mercado diminue o espaço para a viabilidade econômica do Pffi, que

existe e se sustenta devido a ineficiência e assimetria dos preços.

6.3. Características Gerais do Produto - Informação

o Produto final de um Pffi para seu cliente é a informação. Este bem intangível

tem características bastantes peculiares e únicas que facilitam seu manuseio e

adequação para operação em redes e por outro lado levantam problemas potenciais a

serem considerados. Dentre algumas características gerais importantes deste produto

final, citamos:

• Indestrutibilidade e valor no tempo: uma vez criado o produto, este se mantém na

sua forma e não se desgasta como bens duráveis - automóveis, roupas, aparelhos

eletrodomésticos, etc.. Por outro lado, seu valor para uso pode ser muito volátil no

tempo, por exemplo uma informação de previsão de tempo para o dia seguinte tem

valor somente durante 24 horas, jornais tem utilidade menor a medida que o tempo

passa a partir de sua publicação, etc. . No caso de um Pffi, seu produto final
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também é bastante volátil, o que requer cuidados em atualizações periódicas, pois

mudanças de preços podem decorrer em função de sobre-estoques temporários em

determinadas lojas, taxas de inflação, taxas de juros, etc.. O gráfico abaixo ilustra a

função de utilidade da informação, quando comparada com bens duráveis: bens

como automóveis, eletrodomésticos em geral, etc. mantém sua utilidade com o

tempo e deixam de ter utilidade quando quebram; informações por outro lado

tendem a perder valor mais rapidamente e necessitam de atualizações com maior

constância para que tenham utilidade.

Figura 6.3 - Utilidade do bem no tempo: bens duráveis e informação

Utilidade
alta

baixa

Atualização da Informação

tempo

quebra do bem

A qualidade da informação e sua utilidade estão muito ligados a sua constante
atualização.

• Transmutahilidade: produtos como informação podem ser alterados

instantaneamente dando origem a novos produtos. Desta forma, o produto pode ser

extremamente "customizado" para cada cliente, criando valores agregados

diferenciados, como tão preconizado pela hipótese de marketing one-to-one. Por

exemplo, a partir do preço em dólares, um PIB internacional poderia mostrar o
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mesmo preço em reais, pesos, libras, dependendo da preferência do cliente. Essa

característica do produto aliada a um bom conhecimento das preferências do cliente,

permite a criação de um maior valor agregado através do processamento adequado

das informações e sua formatação às necessidades do consumidor. Por outro lado,

terceiros podem facilmente criar a partir das mesmas informações produtos muito

diferentes, o que tende a aumentar a concorrência no mercado.

• Reprodução: Diferentemente de bens tangíveis cuja reprodução requer custos mais

elevados, informações podem ser facilmente reproduzidas, armazenadas e enviadas

ao cliente. Isso significa que após um custo fixo inicial - sunk cost - o custo

marginal de produção é zero. Por isso, dado um preço de mercado, o break-even

inicial é fortemente determinado pelo volume de vendas que recupera os

investimentos fixos iniciais. Dada essa característica da informação, decorre toda a

preocupação nos direitos de copyright e de restrições quanto a clientes repassarem

os produtos adquiridos.

6.4. Tipos mais adequados de produtos para cotações

Os tipos mais adequados de produtos para serem cotados através de um serviço

on-line geralmente tendem a :

• ser pouco complexos e com maior facilidade de padronização, o que permite

comparações entre várias marcas com análise de poucos atributos -

commodities em geral. Exemplos podem ser eletrodomésticos em geral,

produtos hortifrutigranjeiros, microcomputadores, etc.

• produtos que tenham um valor relativamente elevado mas não muito

elevado, pois produtos com valores baixos não compensam os custos de

pesquisa e comparação e por outro lado, produtos de valor elevado
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demandam pesquisas mais cuidadosas e verificações "in-locu" por parte do

comprador. Por exemplo, ao comprar um automóvel, o consumidor após

escolher o modelo desejado, em geral costuma pesquisar extensivamente os

preços em diversas concessionárias, pois pequenos descontos compensam a

pesquisa - ou seja, o custo da transação é bem mais baixo que o valor da

compra nesse caso. Por outro lado, ao comprar uma caneta, não vale a pena

o custo da pesquisa, pois o valor baixo não compensa os custos. Se o

comprador deseja uma casa para morar, dificilmente vai deixar de visitar a

casa que lhe apraz para verificar com cuidado suas condições de construção,

a vizinhança, etc., considerando especialmente o alto valor da compra.

• ser produtos que não envolvam gostos pessoais, ou seja, o atributo principal

sempre é preço. Por exemplo a compra de uma camisa ou um perfume -

experience goods - envolvem mais a afinidade do consumidor com o produto

do que o preço do produto em si.

• serviços razoavelmente bem conhecidos e cujo atributo caracteristico para

seleção é predominantemente preço, por exemplo: passagens aéreas, estadias

em hotéis, aluguéis de carros, seguros para automóveis, pacotes de turismo,

etc.
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6.5. Agentes correlatos

Será utilizado novamente o framework de análise de Brandenburger e NalebufT

(1996).

Figura 6.5 - Framework de análise dos agentes correlatos ao Pffi

Oientes

Substitutos

Fornecedores

6.5.1. Clientes

É o consumidor que valoriza ou após uma seleção inicial passa a valorizar o

~ como o principal atributo numa pesquisa de produtos. Essa situação é muito

comum em dois cenários:

• O consumidor de alguma forma - visitando lojas, colhendo informações em

catálogos, etc. - já se decidiu pela marca e modelo do produto e passa a

buscar o melhor preço para efetivar a compra.

• O consumidor sabe muito bem o que deseja e buscar a melhor relação

preço/beneficio. Por exemplo, a maior parte dos consumidores ao comprar

um computador pessoal, busca comprar melhor desempenho do processador
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( medido em termos de frequência de trabalho - MHertz ), maior quantidade

de memória, disco magnético, garantia, etc. . Neste caso, o PIB tem que

prover a este consumidor a capacidade de simular várias configurações de

produtos, a fim de que este selecione o que melhor lhe convém em termos de

preço/benefi cio.

6.5.2. Agentes Substitutos

Atualmente os agentes substitutos mais próximos de um PIB são os encartes de

propagandas nas revistas e jornais, anúncios na TV, etc. , que são utilizados pelo

consumidor para montar uma tabela comparativa de preços, mas de fato não existe um

servico substituto específico, salvo algumas reportagens de revistas que visam prover

informações sobre um determinado segmento de produtos.

Ou seja, o PIB seria um novo agente no varejo virtual, no sentido de maximizar

a eficiência de compra. Por outro lado, as barreiras de entrada são relativamente

baixas, bastando criar uma infra-estrutura de banco de dados acessível por rede e uma

estrutura de agentes para coleta e pesquisa de preços. As barreiras de saída dessa nova

indústria são também igualmente pequenas. Por isso, podem surgir empresas

concorrentes rapidamente logo após a primeira ser implantada na rede.

6.5.3. Agentes Complementadores

Visto que o processo de comparação de preços ocorre geralmente após toda

uma série de outros processos de compra, todos agentes que ajudam o consumidor a

definir o produto desejado e a partir daí, buscar o melhor preço, tomam-se agentes

complementares ao PIB.
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o esquema abaixo proposto por Bloch, Pigneur e Seyev (1996), citado também

por A1bertin (1998) apresenta as fases necessárias para que uma transação comercial se

realize, através de uma perspectiva comprador-vendedor:

Figura 6.5.3 - Fases do Processo de compra na perspectiva comprador-vendedor

Comprador: Pesquisar .Pesquísar Comprar Utilizar
foinecedo Condições Produto Produto

~'. "'. t.: .... ., ~--.-,
': ··0 : .•.•.

Troca ·Inf~aÇãQ. Inf~aÇãQ. Dinheiro Informação
e produto

'. : .... :. . ..
Vendedor: Desenvolve Dizer Entregar Suportar

produto clientes condições produto cliente

Um agente como o Pffi passa a ser mais demandado na fase de pesquisa de

condições comerciais pelo cliente, ou seja quando o cliente já reconhece sua

necessidade, pesquisou os produtos que melhor se adequam ( o Pffi pode até ajudá-lo

nessa fase se preço também é um dos atributos importantes no produto) e a partir daí

está buscando fornecedores e as melhores condições comerciais para a compra ( área

enfatizada na figura 6.5.3 ).

Todos os agentes que fomentam as fases anteriores são complementares ao Pffi,

ou seja, a demanda do Pffi é função complementar da demanda dos agentes anteriores,

ou seja:

• Os fornecedores de produtos que oferecem informações através da rede por

exemplo.
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• Os intermediários - principalmente as redes de varejo - que divulgam os

produtos através de mídias diversas e mantém lojas físicas para o

consumidor ver, examinar e comprar os produtos.

• Clientes que já adquiriram produtos e os recomendam aos seus próximos.

• Clientes do próprio Pffi que recomendam os serviços para seu próximos.

6.5.4. Fornecedores

Como o Pffi opera com informações sobre condições comerciais de compras de

produtos, qualquer fonte fidedigna que ofereça esses dados passa a ser um fornecedor.

Por isso, fornecedores são:

• os próprios fabricantes do produto que passam informações sobre

especifícações;

• jornais, revistas e catálogos que trazem anúncios de preços dos produtos; etc.

• principalmente os intermediários - pontos de venda de varejo físico ou

virtual - que os comercializam para o consumidor;

Como o Pffi vai prover preços em vários pontos de venda e reduzir a assimetria

de informações que existe no mercado, estes mesmos pontos de venda que são

fornecedores de preços, não tem interesse algum de passar seus preços de produtos

para o Pffi, pelo contrário, obtem maiores margens de venda em função da existência

de tais assimetrias. Por isso tais pontos de venda que preferem eliminar com a

existência desse agente no mercado e cuidados na pesquisa de preços nesses

fornecedores é crítica para manter a credibilidade das informações no banco de dados.

Esse assunto será retomado adiante.

Um ponto interessante no que tangem a esse aspecto é que o Pffi não paga seus

fornecedores para ter sua matéria prima, ou seja as informações sobre preços nas
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diversas fontes. Isso significa que os fornecedores deixam de ter poder de barganha

nesse caso, pois não tem como esconder informações do público e do Pffi. Este agente

arca apenas com os custos necessários para pesquisar os preços, registrá-los e mante-

los atualizados em seus bancos de dados.

Quanto maior a volatilidade dos preços dos produtos no tempo, maior será a

frequência de atualização dos bancos de dados e por conseguinte, maior os custos

associados a obtenção de informações atualizadas. Por outro lado, quanto maior essa

volatilidade, maior também é o valor agregado do Pffi, uma vez que mais rapidamente

o consumidor tem que colher informações e tomar sua decisão de compra, dada a

validade dos dados na janela de tempo.

A seleção dos fornecedores também vai depender da cobertura geográfica que o

Pffi pretende oferecer ao cliente, pois tanto as lojas virtuais na rede como as lojas

fisicas tem limitações de distribuição. Essa informação poderá ser um dos parâmetros a

ser informado pelo usuário no início da pesquisa, ou seja, qual a região geográfica

onde ele gostaria de encontrar e comprar o produto ou ter o produto entregue: Grande

São Paulo, Grande Rio, Belo Horizonte, etc..

6.6. Valor Agregado

6.6.1 Mudança do Paradigma do processo de pesquisa de preços

o valor agregado fundamental do Pffi é prover dados atualizados sobre preços

de produtos em diversos pontos de compra simultaneamente, de forma que o cliente

não tenha que navegar por vários sites na rede, e nem tenha que visitar várias lojas

fisicas, dispendendo seu tempo com uma pesquisa de forma sequenciaI. Dado que

atualmente tempo é um recurso cada vez mais escasso na sociedade moderna, esta
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mudança de paradigma gerado pelos serviços de um Pill agrega certamente muito

valor ao processo de compra do cliente.

No processo de compra tradicional que envolve a locomoção física entre várias

lojas ou a navegação entre vários sites na Internet, o processo de pesquisa de preços é

sequencial conforme a figura abaixo:

Figura 6.6.1A - Processo Sequencial de Pesquisa

Loja I: Loja 2:

IColeta Infonnações I Coleta Informações

Fim da Compra
( Compra sem ter examinado loja 2 )

Fim da Compra
( deixa de ir p/ loja 3

e assim por diante )

o cliente deixa de visitar a loja seguinte quando acha que a melhoria de preço

marginal que vai encontrar não compensa os custos marginais para continuar a

pesquisa sequencial, apesar de existir a possibilidade de se encontrar um preço melhor.

Como o Pill lhe fornece os preços em vários pontos de venda cadastrados em

seus bancos de dados, a pesquisa tradicional sequencial passa a ser uma pesquisa

comparativa e simultânea, conforme a figura abaixo:
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Figura 6.6.1B - Processo Simultâneo de Pesquisa de Preços no site do PIB

Loja I: Coleta Informações

Loja 2: Coleta Informações

Loja 3: Coleta Informações
'-_-+ Não compra

Compra na Loja X
após ter examinado um no. maior de opções.Loja N: Coleta Informações

Ou seja, o PIB agrega um valor imediato ao quebrar o paradigma de pesquisa

sequencial, provendo a facilidade para comparações simultâneas de preços do produtos

em um número grande de pontos de venda, diminuindo quase a zero o custo marginal

da pesquisa de informações em relação a esses pontos, refletindo principalmente em

economia de tempo dispendido pelo cliente no processo.

6.6.2. Eficiência da compra com relação a preço

O PIB também continua a agregar valor na medida em que existe maior

diferença entre o preço de reserva - preço disposto a pagar pelo cliente - e o melhor

preço do mercado acessível para o cliente, o que obviamente, maximiza a eficiência da

compra com relação as condições de pagamento.
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Figura 6.6.2A - Valor agregado do Pffi em termos de redução de preço

Prnim PI PM P2 P3 Pr
1+--- --+1

Preço

Valor Agregado do PIB

P, - Preço de Reserva - preço que o cliente está disposto a pagar pelo produto
P, - Preço do produto no ponto "i".
PM- Preço médio de mercado
Pmim - Menor preço do produto disponível na área aceita pelo cliente.

Se o Preço de reserva "P," é menor que o preço mínimo encontrado no

mercado, a transação não ocorre. Se o Pffi busca prover o melhor preço para o cliente,

ele aumenta as chances da transação ocorrer e por conseguinte a eficiência do mercado.

Como o cliente percebe a diferença entre os preços P, e Pmim, quanto maior o

desvio padrão de preços do produto no mercado, mais ineficiente é o segmento e maior

valor agregado o Plli tende a adicionar, até um limite de valor percebido no qual o

cliente muda seus critérios de decisão, não considerando apenas o preço como atributo

preponderante mas principalmente os atributos de condições de produto.

Se o cliente vai comprar um produto de preço elevado mas padronizado, como

um automóvel ou uma geladeira por exemplo, o valor agregado do Plli é relevante. Por

outro lado, não compensa o uso das informações de um Plli para mercadorias de baixo

valor como por exemplo uma caneta esferográfica, um chinelo, etc ..

No entanto existem produtos de dificil padronização, com alta assimetria de

informações entre vendedor e comprador e de valor extremamente mais elevado, cuja

compra exige o exame bem mais cuidadoso dos atributos do produto, que passam a ter

peso preponderante além do preço. Tais produtos podem ser uma casa, um terreno, um

carro importado usado, um determinado empreendimento, etc., onde o cliente demanda
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necessariamente a avaliação do produto pessoalmente ou através de um terceiro

capacitado e criveI. Nesses casos, o Pffi pode ajudar o cliente em uma pré-seleção, mas

os custos de pesquisa sequencial persistem.

o gráfico abaixo mostra como o valor agregado de um Pffi aumenta em função

do preço médio do produto pesquisado, em função das considerações acima.

Figura 6.6.2B - Valor agregado do Pffi em função do valor da transação

Alto

6.6.3. Volatilidade dos preços

Valor Agregado do pm

baixo i Preço médio de mercado

Preço mínimo do produto a partir do qual o pm é percebido
como agente de adição de valor.

Se os preços de um produto apresentam alta volatilidade no tempo, como em

tempos de inflação elevada, quando o cliente retoma ao ponto de venda onde havia

encontrado o melhor preço, este pode ter mudado, gerando uma enorme frustração.

o Pffi também cria valor agregado através de informações atualizadas, ou seja,

o cliente ao entrar em contato com o ponto cujas informações foram dadas pelo broker,
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vai encontrar o mesmo preço e condições de pagamento descritos em suas tabelas de

dados, caso contrário o Pffi perde sua credibilidade e pode perder seu valor no

mercado. Quanto maior a volatilidade de preço com relação ao tempo, maior se toma o

valor agregado e a importância de dados atualizados. Uma sinalização de credibilidade

do Pffi que poderia ser aplicada em mercados poucos voláteis no tempo poderia ser

uma cláusula contratual no qual o Pffi arca com a diferença de preço, caso ocorra uma

discrepância entre um preço informado e o preço encontrado.

Obviamente quanto maior a volatilidade dos preços no tempo, maior será a

frequência de atualização dos preços pelo Pffi, incorrendo em custos mais elevados

para manter as bases de dados atualizadas.

6.6.4. Diversidade de Produtos - o caso Netmarket

O valor agregado do Pffi também aumenta na medida que seu banco de dados

contemple maior diversidade de produtos. Quanto maior a quantidade de produtos

cadastrados e mantidos pelo Pffi, melhor também terão que ser suas ferramentas de

pesquisa, de forma que o cliente possa facilmente selecionar a informação que procura.

A empresa americana Netmarket ( Schwartz, 1998, p.102 ) é um caso de

sucesso nos Estados Unidos na área de varejo, e seu valor agregado também passou a

ser similar ao de um Pffi, para prover referência de bons preços no mercado

americano. Essa empresa se constitui numa loja virtual através da Internet - endereço

na Web: http://www.netmarket.com - e sua operação assemelha-se a redes do tipo

Sams ou Costco, comercializando poucos produtos de cada tipo, mas com preços

extremamente atraentes e com vasta diversidade de tipos de produtos. Sua linha de

produtos abrange as principais marcas de câmeras fotográficas, eletrodomésticos,

microcomputadores, etc., ou seja itens razoavelmente sofisticados, porém padronizados

de certa forma. Seu apelo de marketing é a venda de produtos com preços de atacado,

ou seja seu valor agregado percebido pelo cliente é o menor preço, mesmo quando
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comparado com as grandes redes varejistas. Seu banco de dados contem mais de

400.000 produtos cadastrados e suas ferramentas de pesquisas de produtos permitem

selecionar produtos através do nome ( marca/modelo ), tipo, faixa de preço - por

exemplo, no caso de câmeras fotográficas pode se selecionar os modelos cujo preço

está entre US$ 35 a US$ 800 - e também através de características inerentes de cada

tipo de produto - por exemplo, o cliente quer uma câmera fotográfica de 35 mm, foco

automático e manual, faixa de preço entre 200 e 300 dólares, com capacidade de

zooming, etc.

Apesar da Netmarket ser uma loja virtual, muitos acessam o site considerando-

o um agente como um Pffi, ou seja não estão interessados em comprar o produto na

rede, mas ter uma referência de bom preço. Tanto isso é verdade que a maior parte da

renda anual de US$ 1 bilhão não provém da venda de produtos, mas sim das taxas de

membresia ( membership ) Goodidas anualmente dos usuários da loja virtual

6.6.5. Custo de Oportunidade

Outro valor agregado do Pffi poderia ser a divulgação de promoções, por

exemplo produtos onde o preço mínimo é pelo menos 20% menor que o preço médio

calculado, ou algum outro critério que demonstre que existe um custo de oportunidade

que pode ser considerado pelo cliente na aquisição de determinados produtos. Se o Pffi

criar um armazém de dados ( datawarehouse ) contendo os hábitos de pesquisa de seus

clientes, pode agregar valor sugerindo produtos em promoção que tenham correlação

com os tipos de produto que cada cliente costuma pesquisar.

6.6.6. Simulação de uma compra convencional - custos e resultados

Apenas para efeitos de se estimar os custos e resultados de uma compra

convencional, foi feita uma simulação de um processo de compra de uma geladeira. O

modelo escolhido foi um refrigerador GE modelo GE TFT20 com capacidade para 560
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litros, frost-free ( sem necessidade de desligar para degelar o compartilhamento de

refrigeração ), side-by-side com freezer e sem dispensador de água.

Segue os preços obtidos no mês de Março de 1998:

Tabela 6.6.6A - Preço de um Refrigerador em vários pontos de venda

Data Ponto de Venda Local Preço (R$) Observações

14-Mar-98 G. Aronson Shopping Interlagos 2.860,00 Preço a vista
14-Mar-98 Arapuã Shopping Interlagos 2.850,00 Aceita cartão Credo
14-Mar-98 Carrefour Shopping Interlagos 2.750,00 Preço a vista
14-Mar-98 Fast Shop Shopping Interlagos 2.650,00 Aceita cartão Credo
14-Mar-98 Ponto Frio Shopping Interlagos - Não disponível
21-Mar-98 Mappin Centro .2.980,00 Aceita cartão Credo
21-Mar-98 Casas Bahia Centro 2.800,00 Preço a vista
21-Mar-98 Casas Centro Centro - Não disponível

o Preço Médio de Mercado baseado somente nesses pontos de venda é de R$

2.815,00 e o desvio padrão de preços é de R$ 111,49. Neste caso o menor preço

encontrado estava a um desvio padrão e meio do preço médio de mercado. É muito

provável que o menor preço que poderia ser encontrado se encontrasse a cerca de 2

desvios padrões a partir da média.

o melhor preço foi encontrado na loja Fast-Shop no Shopping Interlagos. Para

efetivamente ter um processo de simulação completo, voltou-se à loja com o melhor

preço para verificar o efeito de negociação e obteve-se um desconto adicional de mais

R$ 100,00, ou seja a geladeira poderia ser adquirida ao preço de R$ 2.550,00, visto que

não havia um refrigerador disponível para pronta entrega e mas para compensar os

compradores que se dispusessem a aguardar 10 dias até ter o produto em casa.
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Segue um resumo dos custos incorridos pelo cliente na compra:

Tabela 6.6.6B - Custos incorridos para pesquisa de preço de um Refrigerador

em vários pontos de venda

Custo Incorrido Unidade de Medida Custo (R$)

Locomoção 48 Krn 4,08 (*)
Estacionamento 5 hOI3S 6,00 (**)
Tempo total gasto 7 hOI3S 52,50 (***)

Custo Incorrido Estimado 62,58

Observações:

(*) : Supondo que o carro tenha um desempenho de 10 Krn por litro de gasolina e um
. custo de R$ 0.85 por litro de gasolina.

(**): R$ 6,00 gasto num estacionamento no Centro. O Shopping Interlagos ainda não
Goodi os R$ 2,00 de estacionamento por 4 hoI3S.
(***) : Pressupondo que a renda de indivíduos que tem acesso a Internet é superior a
10 Salários mínimos, estão poderia ser razoável estimar o valor da hora de um
indivíduo conio sendo R$ 1.200,00 ( 10 SM ) por 160 hOI3Sno mês - 8 hOI3Spor dia-
ou seja, R$ 7,50/hora seria uma estimativa mínima.

Se o comprador fosse a primeira loja e tivesse feito a compra, o valor pago pelo

produto seria próximo da média, ou seja R$ 2.815,00. Como fez a pesquisa, incorreu

em custos de aproximadamente R$ 62,58 e obteve uma redução de R$ 265,00 - . ( R$

2.815 - R$ 2.550 ) - portanto sob o ponto de vista do comprador, a pesquisa foi viável

economicamente.

Resta a pergunta, se haveria outro ponto de venda com melhor preço que o

encontrado. O comprador tomou a decisão de compra, porque o custo marginal

incorrido que teria para continuar a pesquisa de preços seria maior que o beneficio

marginal em relação ao melhor preço obtido até o momento (R$ 2.550 ).
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Apenas para efeitos de comparação, consideramos uma pesquisa do produto no

site da Netmarket, visto que não existe um serviço com o de um PID atualmente. Foi

pesquisado a disponibilidade deste refrigerador no banco de dados da Netmarket - que

é um tipo de pesquisa similar a que seria feito no banco de dados de um PID. Foi

dispendido cerca de 15 minutos para obter os dados do produto e seu preço ( US$ 789

), muito menos tempo que a pesquisa sequencial feita anteriormente através de

locomoções.

Se houvesse utilizado os serviços desse agente, o comprador deste refrigerador

poderia ter poupado os custos incorridos de pesquisa estimados em R$ 62,50 e ter a

informação que o menor preço era do ponto de venda da Fast-Shop, ganhando R$ 165,

a diferença entre o Preço Médio e o menor preço, ou seja o PID teria lhe dado um valor

agregado de aproximadamente R$ 227,50.

6.6.7. Estimativa de uma função para o Valor Agregado

Como já dito anteriormente, o Valor Agregado de um PID é função de algumas

variáveis predominantes, entre elas:

• M> ou Redução do tempo de pesquisa, decorrente. da mudança de uma

pesquisa sequencial envolvendo locomoção e a pesquisa simultânea a partir

de informações contidas num banco de dados.

• PM ou Preço médio do produto.

• S, ou Desvio padrão dos preços de mercado do produto colhidos nos

diversos pontos de venda. O preço mínimo encontra-se estatisticamente num

intervalo de dois desvios padrões a partir do preço médio com 95% de

confiança, ou seja quanto maior o desvio padrão, maior o valor agregado do

PID ao informar o preço mínimo.
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Para obter uma função de valor agregado, vamos assumir uma série de

considerações que nos parecem razoáveis, porém um estudo estatístico dessa função

poderia ser um objeto de trabalho específico como próximo passo para esta dissertação.

6.6.7.1. Custos de pesquisa sequencial

Vamos assumir que qualquer compra através de uma pesquisa sequencial

exigiria pelo menos meio-período de um dia - 6 horas - para visitas a algumas lojas

para obter alguns preços.

Dado que a renda de quase 90% da população que tem acesso a rede Internet

possui uma renda de pelo menos dez salários mínimos (ZAZ, 1998 ) - R$ 1.200 em

Março de 1998 - consideramos:

Custo mínimo da hora do cliente = (R$ 1200)/(160 horas) = R$ 7,50/hora

Portanto:

Custo da pesquisa sequencial M>= (6 hs) * (R$ 7,50/hora) = R$ 40.

Este seria um valor mínimo que valeria o tempo dispendido por um indivíduo

numa pesquisa sequencial, que não teria que ser feita se usufruísse dos serviços de um

Pffi. Este valor não considera os custos de combustível, eventuais custos de

estacionamentos, que o cliente certamente incorreria devido a locomoção fisica.

6.6.7.2. Estimativa de ganho de preço

o Valor Agregado do Pffi é função também do desvio padrão dos preços do

produto nos vários pontos de venda que se traduz na diferença entre o preço mínimo
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revelado pelo Pffi e o preço médio de mercado. Dados do Suplemento da Revista Veja

(1998) mostram que para um mesmo eletrodoméstico, existem diferenças de preços de

até 30% entre várias redes de varejo mais conhecidas, mesmo nesse período de baixa

inflação.

Para efeitos de constatação das flutuações de preços de produtos, selecionou-se

9 produtos cujos preços foram pesquisados em 7 pontos de venda de varejo. Esses

preços colhidos no dia 2 de Maio de 1998 encontram-se a seguir:

Tabela 6.6.7.2A - Preços de alguns produtos em vários pontos de venda.

Preço a vista em R$ no Ponto de Venda
Produto Pesquisado Ponto Casas Arapuã G. Fast Carrefour Mappin

Frio Bahia Aronson Shop
Fogao Continental 4
bocas Caprice 349,00 360,00 361,00 357,00 358,00 325,00 345,00
Geladeira Brastemp
frost-free 390 litros 1.191,00 1.250,00 1.328,00 1.191,00 - 1.219,00 1.283,00
Freezer Consul
CVV-24 - 240 litros 579,00 - 494,00 549,00 630,00 549,00 618,00
Fomo Microondas
Brastemp 42 litros 299,00 320,00 243,00 - 228,00 229,00 257,00
Maquina de lavar
Brastemp C1ean 5Kg 658,00 649,00 690,00 657,00 706,00 649,00 669,00
TV Phi1ips 21" mono
com controle remoto 478,00 470,00 - 445,00 454,00 439,00 476,00
Video-p1ayer
Panasonic NV-50415 358,00 355,00 399,00 318,00 393,00 339,00 367,00
Filmadora de video
NC modo AX237 380,00 395,00 418,00 372,00 360,00 399,00 -

A partir dos dados acima, foram calculados alguns índices estatísticos

relevantes colocados na tabela a seguit:
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Tabela 6.6.7.2B - Preços de produtos consolidados

Produto Pesquisado Preço Preço Desvio Diferença Sp Nor-
Mínimo Médio Padrão entre PM malizado
Prnim PM Sp ePrnim SplPM (%)

Fogao Continental 4 bocas Caprice 325,00 350,71 12,79 25,71 3,64
, Geladeira Brastemp frost-free 390 litros 1.191,00 1.243,67 54,51 52,67 4,38
Freezer Consul CVV-24 - 240 litros . 549,00 569,83 50,28 20,83 8.84
Fomo Microondas Brastemp 42 litros 228,00 262,67 38,37 34,67 14,61
Maquina de Iavar Brastemp Clean 5 Kg 649,00 668,29 21,88 19,29 3,28
TV Philips 21",monc;> cf contr. remoto 439,00 460,33 16,62 21,33 3,61
Vldeo-player Panasoníc NV-50415 318,00 361,29 28,52 43,29 7,90
Filmadora de video NC modo AX237 360,00 387,33 20,84 27,33 5,39

Através do cálculo da média dos valores da última coluna a esquerda da tabela

acima, verifica-se que o desvio padrão de preços normalizado em relação ao preço

médio encontra-se em tomo de 6,83%.

Estatisticamente com 95% de grau de confiança, o preço mínimo encontra-se

muito próximo de dois desvios padrões abaixo da média (Newbold, 1995 ), ou seja,

essa pequena amostra nos leva a estimar que atualmente a diferença entre o preço

médio e mínimo encontra-se na faixa de 13,66% em relação ao preço médio.

A diferença entre preço máximo e mínimo é estatisticamente próximo de 4

desvios padrões, ou seja a partir dessa amostra obtem-se que na média a diferença entre

preço mínimo e máximo é 27,33% em relação ao preço médio, muito próximo dos

30% anunciados pela revista Veja. No entanto, o tamanho da amostra é muito pequeno

para obter uma afirmação conclusiva nesse aspecto.

Considerando o menor desvio padrão encontrado - 3,28% - e visto que o valor

mínimo encontra-se dentro do intervalo de dois desvios padrões a partir da média

estatística, podemos estimar que o Valor Agregado do Pffi como pelo menos 6,6% do

115



preço médio do produto, quando a base de dados do Pffi informa o melhor preço que

pode ser encontrado no mercado.

6.6.7.3. Uma função linear para estimativa do Valor Agregado

A partir dos dados obtidos, vamos estimar uma função linear como uma

primeira estimativa do Valor Agregado do Pffi, dentro de um intervalo de preços, pois;

• se o valor do produto é muito baixo na percepção do cliente, o que muda

dependendo de sua renda, este não busca preço mas a compra mais

conveniente.

• se o valor por outro lado é muito alto, o cliente demanda um exame do

produto pessoalmente no local da venda.

Como a maior parte dos produtos nos quais o cliente busca realizar uma

pesquisa de preços encontra-se na faixa de R$ 100 a R$ 10.000 - exceto carros novos -

podemos considerar essa uma faixa razoável para quantificar o valor agregado.

Somando os fatores acima, temos que o valor agregado ( doravante citado

como v.A. nas equações ) poderia ser expresso numa primeira estimativa através de

uma função linear cuja principal variável seria o preço médio de mercado do produto:

V.A = Renda*(no. de horas incorridos na pesquisa) + 2*(desvio padrão)* PM

160

Que estimamos que no mínimo deve ser:

V.A. = 40 + 0.066* PM

onde: PM é o preço médio do produto no mercado
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Aplicando a estimativa acima para o caso da compra simulada do refrigerador

na seção 6.6.6, temos:

VA. = 40 + 0,066*2.815 = R$ 225,80

que é bastante próximo do valor obtido de R$ 227,50 anteriormente.

6.7. O Produto Extendido do pm - Composto de Marketing

Para se compreender mais claramente e de forma mais abrangente o produto de

um PID dentro do mercado virtual, optou-se pela análise através do modelo extendido

de produto - mais conhecido como os 4 P' s do composto de marketing - formulado por

Kotler (1980).

o público alvo, como já discutido anteriormente, é composto por cerca de 2

milhão de consumidores, que tem acesso a Internet e pertencem basicamente às classes

A e B em termos de renda familiar ( ZAP, 1998 ). Esta população vem dobrando a

cada ano que passa no Brasil e é a faixa da população que tem grande poder aquisitivo

para consumo.

6.7.1. O Produto

o produto, já descrito anteriormente, trata-se de um serviço de informações de

preços, que passa ao consumidor cotações on-line de produtos razoavelmente

padronizados, condições de pagamento, prazos de entrega, pesquisados em vários

pontos de venda, quer sejam eles virtuais como também fisicos. Esse serviço é

acessado a partir de um site na rede Internet, onde o cliente opera com ferramentas de

pesquisa de dados para obter as cotações nas bases de informações nos computadores
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do Pffi, para selecionar os pontos de venda mais convenientes e eventualmente

produtos mais adequados as suas expectativas. Os produtos cadastrados nos bancos de

dados são aqueles comercializados por várias redes de varejo, com razoavelmente

pouca complexidade e de marcas e modelos conhecidos - tendendo para a

comoditização - como por exemplo eletrodomésticos, computadores pessoais,

impressoras, scanners, câmaras fotográficas, passagens aéreas, estadias em hotéis,

carros novos, softwares para computadores pessoais, brinquedos, etc.

Diferenciações no serviço podem ser obtidos através do processamento das

informações obtidas de forma a apresentá-las em formato que facilitem o processo de

decisão do consumidor. Por exemplo, o serviço pode mostrar para cada loja fisica que

oferece o produto procurado, um campo contendo a distância estimada entre a loja e o

local onde mora o morador, baseado nos CEP' s de cada local. Num segundo campo

pode mostrar inclusive os gastos com combustível que o consumidor teria para fazer a

compra no local, mostrando que uma loja mais próxima pode ser a melhor opção,

mesmo que seu preço não seja o menor. Pode também mostrar e imprimir os mapas

para se chegar ao ponto de compra escolhido, caso o cliente queira ir até o local

efetivar a compra, caso não haja uma loja virtual. O Pffi tem que agregar tal valor ao

cliente que este esteja convencido que não compensa ir fazer a coleta de preços nas

lojas ou num shopping-center, pois o serviço do Pffi pode lhe oferecer mais

informações, consolidadas e formatadas de modo a facilitar a tomada de decisão a

custos bem menores.

A diferenciação nos produtos, de forma a agregar cada vez maior valor ao

processo de pesquisa e decisão do cliente, vai se tomando fundamental a medida que

aumentar o número de entrantes no mercado virtual. Esta diferenciação visa criar uma

substitutabilidade imperfeita entre o produto e os outros oferecidos pelos concorrentes,

dificultando a comparação e minimizando a competição em algum grau. Quanto mais

similar e comparáveis forem os produtos, maior o efeito da concorrência e a queda

abrupta de preços, dado que o custo marginal de envio de informações é quase nulo.
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6.7.2. Precificação

Há basicamente duas formas que serão analisadas para se precificar o produto

de um provedor de informações como um Pffi:

• a assinatura ou subscrição, muito utilizada pelas empresas de publicações

como jornais, revistas, etc.: e provedores de acesso a Internet como DOL,

Nutec, e outros, pelo uso dos serviços durante um periodo determinado.

• sob demanda dos serviços ou consultas, forma utilizada por exemplo por

médicos, dentistas, empresas de consultoria em geral e demais profissionais

especializados aos quais pagamos por consulta ou por serviço prestado.

6.7.2.1. A Assinatura ou Subscrição

Essa forma de remuneração tem a vantagem de trazer maior conveniência ao

cliente, visto que lhe é Goodido uma taxa pré-determinada em uma única vez, a partir

do qual recebe uma senha para acessar o sistema de base de dados do Pffi, que lhe é

liberado para requisitar quantas consultas desejar, durante um periodo de tempo

também pré-determinado. A NetMarket utiliza essa forma de pagamento de seus

clientes, chamado também de "membership", no qual o cliente paga uma taxa de

subscrição de US$ 50 que pode ser renovada anualmente.

Esta conveniência em conhecer o preço ex-ante e poder utilizar o sistema da

maneira que lhe apraz - quando quiser, de onde quiser e sem se preocupar mais com

custos - carrega também de forma inerente uma maior satisfação do cliente e incentiva

o uso do sistema. Para o provedor das informações a subscrição simples se traduz na

redução dos custos de monitoração, visto que não se toma necessário implementar

mecanismos de medição de uso e Goodinça discriminada por usuário.
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A subscrição por ser um pagamento conhecido ex-ante diminui os riscos tanto

para o usuário como para o provedor, pois o usuário sabe em que despesa vai incorrer e

o provedor tem uma previsão de receitas. o que permite para ambos um melhor

planejamento financeiro.

Outra grande vantagem dessa forma de remuneração é que ele não repassa ao

cliente os custos decorrentes de bugs nos softwares e linhas de comunicação, que

levam a travamentos em alguma parte do sistema. Se ocorre um erro nos programas de

seu computador pessoal - no browser ou no sistema operacional Windows-98, ou

ainda nos sistemas do provedor de acesso ou ainda nos sistemas de banco de dados do

PIB, basta ao cliente apenas re-iniciar o processo de conexão e acesso, sem ter que

pagar eventualmente pelas consultas requisitadas e que não foram concluídas devidos a

esses erros ou bugs. Por exemplo, infelizmente ainda é comum a consulta ter sido

efetuada, receber os dados na tela do computador e ocorrer um erro ou travamento no

sistema justamente durante a impressão das informações, quando então tem que re-
iniciar todo o processo.

Se por um lado, essa forma é a mais conveniente tanto para o usuário como

para o PIB em termos de custo de monitoração de ambas as partes, por outro lado, traz

alguns problemas sérios ao provedor das informações.

Uma delas decorre da falta de mecanismos de contenção sobre as demandas dos

usuários, gerando um problema que é conhecido como "lhe tragedy O/lhe communs",

ou seja, como todos os clientes podem livremente requisitar consultas a base de dados

do PIB, e tais clientes não tem ciência que os recursos de infra-estrutura de tecnologia

são limitados, eventuais abusos - que certamente tendem a ocorrer - podem levar a um

rápido congestionamento do sistema, sendo dificil ao provedor dimensionar a

quantidade dos recursos para manter os tempos de respostas adequados.
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Um segundo problema grave está ligado a evasão de receitas. Como o acesso ao

sistema de informações é liberada através de uma senha pré-cadastrada, terceiros

podem eventualmente ter acesso aos serviços sem que tenham efetivamente pago uma

assinatura. Esse mesmo problema ocorre quando um grupo de amigos paga uma única

assinatura de um periódico e um passa ao outro após ter lido a publicação. Da mesma

forma não há mecanismos tecnológicos ainda para controlar um grupo de pessoas que

paga uma única subscrição e recebe uma única senha que é repassada para os demais

do grupo que passam a acessar o sistema.

Esse é ainda um dos grandes desafios das tecnologias de rede: criar

mecanismos para garantir que o usuário que digitou a senha na outra ponta da rede seja

efetivamente o dono da senha. O processo que garante que o usuário é quem ele afirma

que é chama-se certificação.

Mesmo com o uso do processo de certificação, nada impede que o próprio

usuário cadastrado requisite consultas para um terceiro, visto que o pagamento da

subscrição já está feito e o uso do serviço está liberado, o que novamente implica em

evasão de receita.

6.7.2.2. Pagamento por demanda

No pagamento por demanda, o critério de medição de uso do sistema é

fundamental e deve ser claro ao usuário e preferencialmente o mais simples possível

mas eficiente para o provedor de modo que este possa diminuir seus custos de

monitoração. Algumas formas de medição possíveis e que serão discutidas são:

• por acesso ou log-in ao sistema.

• por consulta ao banco de dados.

• por tempo de seção.
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6.7.2.2.1. Medição da demanda através do controle de log-in ao sistema

Esta fonna de medição de uso apesar de bastante simples, Goodi o cliente

apenas pelo número de vezes que o usuário entrou no sistema com o uso de sua senha

privada. Uma vez liberado o acesso ao sistema, pode requisitar consultas livremente.

Um exemplo de Goodinça de taxas utilizando quantidade de acessos é o "Internet

Banking" e o "Home banking" do banco Itaú, que contabilizam o número de acessos _

log-in - feitos ao sistema no periodo, por isso a cada acesso, a primeira informação

dada é a quantidade de acessos já efetuada. De certa forma evitaria a evasão de receita

por senhas reveladas a terceiros no caso do PIB, porém não elimina ainda dois graves

inconvenientes:

• permanece o problema de abuso de consultas ao banco de dados, pOIS o

usuário tende a querer aproveitar ao máximo seu tempo de seção no sistema

requisitando o maior número de consultas, potencializando a caracterização

do problema da tragédia dos comuns.

• repassa ao cliente os custos de travamento do sistema devido a falhas nos

softwares do computador pessoal, ou provedor de acesso ou provedor de

informação, pois quando essas falhas ocorrem, toma-se obrigado a se

"loggar" no sistema novamente.

6.7.2.2.2. Medição da Demanda por consulta a Base de Dados

o pagamento por consultas feitas ao banco de dados parece ser o mais justo no

sentido de que Goodi do cliente efetivas consultas requisitadas ao sistema. As consultas

são efetivamente os elementos que consomem os recursos do sistema do PIB. É por si

só um mecanismo de contenção para o problema de "tragedy of lhe communs" e

também evita a evasão de receita devido a acesso por terceiros. Também não penaliza

o cliente quando ocorrem bugs e travamentos nos softwares que compõe o sistema

como um todo. Por outro lado, é um critério sofisticado e de dificil acompanhamento e
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compreensão por parte do cliente, mesmo que a cada consulta o sistema informe ao

cliente a quantidade acessos a base de dados já efetuadas durante a seção.

6.7.2.2.3. Medição da Demanda pelo tempo de sessão

Essa forma de medição é muito semelhante e correlacionada com a medição da

demanda por consultas se considerarmos que o usuário passa a maior parte do periodo

de seção requisitando consultas a base de dados. Essa forma também repassa ao cliente

os custos associados ao tempo que este passa examinando os dados no vídeo do

computador ou no processo de impressão - e não fazendo consultas, ou seja, mesmo

que o Pffi já tenha enviado os dados ao computador pessoal do cliente, este continua

sendo Goodido apesar de não estar consumindo mais os recursos do sistema.

Vale a pena ressaltar que são transferidos aos clientes os custos de eventuais

congestionamentos no sistema, quando então os tempos de resposta aumentam

consideravelmente. Essa caracteristica pode ser utilizada para desincentivar o uso do

sistema quando ocorrem congestionamentos de consultas e tráfego nas linhas de

comunicação.

6.7.2.2.4. Seleção Adversa na precificação por demanda

Existe um grande receio que a precificação baseada na demanda dos serviços

pode levar a um colapso no modelo de vendas, dada a seleção adversa que pode levar a

composição de um segmento específico de usuários que deve permanecer como

clientes dos serviços. A precificação por demanda apesar das vantagens citadas

anteriormente, tende a afastar aqueles clientes que podem usar muito o sistema e

manter apenas os pequenos usuários, cujas contribuições para efeitos de renda é muito

pequeno. Se a renda tende a diminuir, o provedor tende a aumentar seus preços de

forma a querer pelo menos recuperar seus custos fixos, e essa reação pode levar a uma

espiral ascendente de preços e descendente de demanda.
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6.7.2.3. Considerações a respeito de uma precificação adequada

A precificação adequada deve atender dois propósitos básicos. Deve ser tal a

recuperar os custos do provedor de informações e permitir-lhe um crescimento

consistente. Segundo Riam Antony (1992) em "The Nature of Pricing", também deve

ser atrativo a ponto de capturar o valor do produto ou serviço na mente do consumidor.

Como já comentado anteriormente, como a infra-estrutura de tecnologia é

praticamente sunk cost, o custo marginal para a requisição de uma consulta a adicional

é zero se operação estiver dentro da capacidade do sistema projetado. Por outro lado,

se o número de requisições de consulta ultrapassa o limite dessa capacidade, os custos

marginais sobem rapidamente devido ao congestionamento do sistema, que se traduz

em tempos de resposta bem mais elevados para os usuários.

Portanto o mecanismo de precificação deve ser tal que incentiva o uso dos

sistema quando a demanda de requisições de consultas está dentro da sua capacidade

projetada e desincentiva a requisições marginais de consultas após o limite dessa

capacidade. Isso é expresso no gráfico na página seguinte:
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Figura 6.7.2.3 - Mecanismo ideal de precificação para o PIB

Custos Médio Total
Custo Marginal
"Sunk Cost"

,. •••••••••• M ••••••••••

!Desincetivar
Demanda

: .. .
,: :'· .· .· .•.

.'

Qde. consultas
Tempo de Resposta
da requisição

Qde. Consultas

( as curvas de custos acima são abordadas em detalhes na seção 6.10.1 desse capítulo)

Não se pode esquecer de considerar as preferências de precificação por parte do

usuário dos serviços. Experiências de provedores de acesso a Internet tem evidenciado

que dada a possibilidade do usuário escolher entre pagamento por subscrição ou por

demanda de acessos, clientes tem geralmente preferido optar por preços fixos e pré-

determinados.

6.7.2.4. Forma de precificação sugerida

Em vista das considerações feitas, a forma de precificação que a princípio

incentiva o cliente a utilizar o sistema quando este está em sua operação normal, e
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desincentiva o uso em situação de congestionamento é "por demanda com medição de

tempo de acesso".

Se a infra-estrutura do PIB encontra-se abaixo da demanda máxima, o tempo de

resposta é eficiente e incentiva várias requisições de consulta por parte do cliente a um

custo marginal por requisição igual a zero. Se por outro lado começa o ocorrer

congestionamento no sistema, um tempo de resposta elevado é repassado como custo

para o cliente, e estes tendem a terminar a sessão e tentar o acesso em outro momento

onde o sistema encontra-se mais performático.

Estamos tomando como hipótese que a rede de acesso - linhas telefônicas,

infra-estrutura dos provedores de acesso, linhas principais ( backbones ) da Internet,

etc - não estão congestionadas, ou seja, os fatores que determinam o tempo de resposta

do sistema como um todo são as consultas ao banco de dados e as linhas de

comunicação entre o PIB e a Internet.

Essa forma de precificação também evita a evasão de receita por uso do sistema

por terceiros que utilizam senhas de clientes cadastrados e o congestionamento se toma

um mecanismo que leva a evitar o problema da tragédia dos comuns.

o único inconveniente da medição do uso pelo tempo de sessão é uma forte

pressão sobre o cliente no sentido de desincentivar o uso do sistema por muito tempo,

principalmente no exame dos dados no vídeo, já que lhe é Goodido um custo marginal

fixo pelo tempo que permanece em sessão. Nessa situação, onde os dados de uma

consulta a base de informações já foram enviados ao computador pessoal na ponta da

rede, não ocorre um consumo de recursos do sistema e portanto impor essa pressão ao

cliente é pouco justo - principalmente em condições de operação normal onde o custo

marginal de requisições de consultas é zero.
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Para incentivar a demanda nessa situação, é mais sensato permitir ao usuário

um número mínimo e bastante suficiente de horas para cobrir um período de tempo

adequado para requisitar consultas, examinar cuidadosamente as informações enviadas

e tomar uma decisão no qual o Pffi lhe traga valor agregado efetivamente.

Uma subscrição com um número mínimo e suficiente de horas incentiva o uso

do sistema quando o custo marginal de demanda é zero. Por outro lado, em situações

de congestionamento quando o custo marginal de consulta é diferente de zero, o tempo

de resposta elevado continua a desincentivá-lo a terminar a sessão.

Uma vez que o número mínimo de horas seja atingido, o cliente pode receber

um segundo número de horas de uso a uma taxa menor que da subscrição inicial, e

assim por diante na medida que consome esses pacotes adicionais de horas. Essa

precificação caracteriza-se por degraus ou patamares de preços a medida que vai se

consumindo pacotes pré-definidos de tempo, cujo custo tende a cair quanto mais ele

utiliza o sistema, incentivando a demanda. Essa forma de precificação é muito utilizada

em serviços de estacionamentos, onde consumido um intervalo inicial de horas

estacionadas, existem novos períodos adicionais a preços menores que do período
original.

A vantagem dessa forma de precificação em degraus sobre a medição por

tempo linear consumido é o custo marginal de tempo adicional que é zero durante o

período, o que retira a pressão de custo marginal temporal do cliente durante o uso do

serviço. O gráfico da figura 6.7.2.4 ilustra essa pressão de custo:
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Figura 6.7.2.4 - Comparação entre preços marginais para medidas de demanda por

tempo de uso do sistema

i) Precificação por demanda do sistema
utilizando tempo linear como medida
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ii) Precificação por demanda do sistema
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Quando o cliente é Goodido simplesmente pelo tempo de uso linear do sistema

( caso i ), ele está submetido constantemente a uma pressão de custo marginal diferente

de zero que o desincentiva o uso do sistema. Por outro lado, na precificação de uso por

degraus de período de tempo ( caso ii ), o cliente permanece sem estar submetido a

pressão de custo marginal, pois este é zero a maior parte do tempo, exceto nos

momentos que passa de um degrau de custo para um outro superior. A redução de

preços a medida que o cliente passa mais tempo no sistema visa incentivá-lo ao uso.

128



6.7.2.5. Estimativa de Preço Mínimo baseado no valor agregado

Como já visto no ítem 6.6.7.3, uma estimativa linear para o Valor Agregado do

Pffi poderia ser dado pela função:

y.A. = 40 + 0.066*PM ( da seção 6.6.7.3 )

Pressupondo que a maior parte dos produtos encontram-se na faixa de R$ 100 a

R$ 5000, excetuando-se os automóveis novos, implica que o preço médio desses

produtos também encontra-se na mesma faixa. Dessa forma, numa compra cujo preço

médio de produto seja R$ 100, o Pffi agrega um segundo valor de "R$ 100 * 0,067 =

R$ 7" quando informa o preço mínimo que pode ser encontrado no mercado.

A partir das considerações feitas, um preço mínimo que o cliente poderia estar

disposto a pagar, baseado no valor agregado levantado é de R$ 47 por compra

realizada.

Sabe-se ainda segundo a ZAZ (1998) que cerca de 80% da população que tem

acesso a Internet tem idade abaixo dos 40 anos e quase 40% com idade entre 20 a 30

anos, ou seja, a maior parte desses indivíduos estão ainda em fase de constituição de

patrimônio e moradia, portanto tem grande propensão a compra dos produtos nas quais

o Pffi agregaria valor no processo. Por isso, é razoável considerar que tais indivíduos

façam pelo menos 1 compra ao ano utilizando a base de dados do Pffi. Com essa

hipótese, R$ 47 por ano dispendidos com o Pffi seria um patamar inicial de preço que

poderia ser facilmente recuperado pelo cliente num ano, em apenas uma única
transação de compra.

Existe a possibilidade da subscrição ser mensal ao invés de anual - R$ 4 por

mês por exemplo totalizam R$ 48 por ano - mas periodos muito curtos incentivam a

seleção adversa por parte do cliente, visto que a frequência de compras de produtos
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desse tipo é baixa. Por isso, a escolha de uma subscrição anual é mais razoável, pois

permite ao PIB ser remunerado pelo valor agregado ao cliente e incentiva o uso do

sistema, corno também tende a criar maior lealdade ao provedor dado ao uso mais

constante dos serviços.

Definir o números de horas a que o cliente teria direito ao sistema uma vez

paga a subscrição é muito relativo, pois:

• o custo marginal por unidade de tempo é zero e nesse caso não é fator de

custo limitante.

• esta limitação de horas está associada a mecanismos para:

evitar evasões de receita de uso do sistema por terceiros;

- minimizar o problema caracterizado como tragédia dos comuns, que

pode levar o sistema a uma condição de congestionamento, onde o

custo marginal passa a não ser mais zero;

desincentivar o uso do sistema em condições de congestionamento.

Uma primeira estimativa poderia ser baseada na frequência de compra de

produtos tipicamente cadastrados num PIB. Como são produtos de preços mais

elevados e geralmente bens duráveis, a frequência de compra é baixa. Consideramos

então razoável pressupor que esses tipos de compra ocorram entre I a 4 vezes por ano,

incluindo a compra de produtos para ocasiões festivas como casamentos, aniversários,

dias das mães, dias dos pais.

Dado que uma vez conhecido o produto que deseja-se adquirir, uma consulta de

preços no PIB não demandaria mais que cerca de 1 hora, obtém-se que o cliente

utilizaria cerca de 4 horas o sistema por ano, desconsiderando as consultas que faria

apenas para averiguar níveis de preços.

Por outro lado, sob o ponto de vista de marketing, esse número pode parecer

muito pouco na percepção do cliente, que está acostumado a ter direito a 20 ou 30
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horas de acesso a internet por mês. Aumentar o tempo de acesso aos serviços do Pill

para 30 horas por ano não é problema de custo a princípio, visto que o custo marginal

para o provedor é zero. A única restrição de dar um período muito além do necessário

para suas necessidades de compra é suscitar os problemas citados de evasão de receita

e abuso de uso gerando congestionamento no sistema.

Ou seja, o número de horas definidas numa subscrição deve estar num intervalo

intermediário entre o necessário para incentivar o uso agregando valor ao cliente e

servir de um mecanismo de limitação para evitar a evasão de receita e desincentivar o

uso durante as condições de congestionamento. Nesse critério, parece-nos que 12 horas

- 1 hora por mês de uso - parece ser um período de uso razoável para a subscrição,

sendo que os períodos adicionais de uso a serem tarifados poderiam ser iguais a metade

do período inicial, ou seja 6 horas.

Considerando a estimativa de preço mínimo de R$ 47 por ano por 12 horas de

uso, o potencial total de renda para os Pill' s seria de R$ 94 milhões - 2 milhão de

internautas pagando R$ 47 por ano pelos serviços - e com a tendência de dobrar esse

valor a cada ano.

Como esta estimativa de preço mínimo foi obtida a partir de uma percepção do

valor agregado ao cliente, e não baseada nos custos de operação da empresa, é

necessário verificar a viabilidade do negócio a partir dos custos associados a montagem

da infra-estrutura de tecnologia ( Computadores, banco de dados, softwares, etc. ), rede

( aluguel de linhas telefônicas ), pesquisa de campo para colher dados, programadores

para manter páginas da loja virtual, aluguel de local para operações, etc .., como

também um fluxo de caixa. As estimativas de custos e fluxos de caixa serão vistos mais

adiante.
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6.7.2.6. O Preço Eficiente - uma abordagem baseada nos custos marginais do pm

o modelo econômico clássico que determina que o ponto eficiente de operação

de uma empresa é baseado nas-suas receitas e custos marginais de produção, não é

definitivamente o mais adequado em se tratando de informações como produto. No

caso de bens fisicos, tal modelo pode ser o mais conveniente para se estimar o nível

ótimo de operação de uma firma, dada uma determinada curva de oferta e conhecida

suas curvas de custos de produção. Quando o preço é igual aos custos marginais de

produção, o modelo mostra que os recursos da firma estão alocados de forma mais

eficiente possível.

Porém como transportar esse conceito para o caso de informações, onde o custo

marginal para fornece-la a um cliente a mais é quase nulo, exceto por custos de

copyright e suporte a cliente? Se o mesmo conceito é aplicado para o Pffi, somos

levados a concluir erroneamente que o preço eficiente para a informação é quase zero,

dado que seu custo marginal de reprodução é zero, o que permitiria uma divulgação

virtualmente livre pela rede.

Pindyck (1994) propõe um modelo interessante para determinação de preços

eficientes baseado em utilidade e custos marginais, que podem ser aplicados a

qualidade da informação, aplicados também por Whinston, Stahl e Choi ( 1997 ).

Produtos como de um Pffi baseado em informação tem características inerentes

como:

• Atualização da informação, relativa a frequência na qual os preços são

atualizados no banco de dados - diariamente, a cada 3 dias, semanalmente,

etc.

• Número de pontos de venda pesquisados pelo Pffi, ou seja, dado uma marca

e modelo de produto, quantos pontos de venda tem seus preços informados
ao cliente.
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• Diversidade de modelos e marcas, ou seja quanto maior o número de

modelos e marcas cadastrados no banco de dados, maior as chances do

cliente obter preços comparativos de um determinado produto.

• etc.

Ou seja, as informações armazenadas nos bancos de dados possuem

características que estão ligadas a agregação de valor do Pffi para seus clientes. Vamos

denotas essas características como um vetor Q, compondo das características

específicas Q1 , Q2 , Q3 , etc..

Seguindo o modelo de utilidade, vamos analisar uma dessas características, por

exemplo a qualidade de atualização das informações no banco de dados, que vamos

supor que estejam numa faixa de 1 dia a 30 dias. O gráfico abaixo mostra os custos

marginais de pesquisa associados para freqüências de atualização de 1 dia ( mais

atualizado) a 30 dias (menos atualizado ):

Figura 6.7.2.6A - Ponto de Operação eficiente para o Pffi

C*

Custo Marginal de
Atualização

Custos e Preços Marginais
de Atualização

Preço Marginal que o cliente
está disposto a pagar

30 1 Freq. de atualização
dos dados ( dias )

menos atualizado mais atualizado
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Existem custos para atualizar o banco de dados, e eles crescem na medida em

que aumenta a frequência de atualização, chegando a crescer quase que

exponencialmente quando deseja-se atualizar as informações em horas e no extremo de

atualização "on-line" teria que haver um agente em cada ponto de venda verificando

mudanças de preços de produtos.

o ponto ótimo de atualização das informações da base de dados do Pffi

depende da disposição dos clientes em pagar pela frequência de atualização, que é

representada no gráfico pela linha vermelha. Esta linha vermelha significa que os

clientes do Pffi estão dispostos a pagar um certo montante em Reais para cada ganho

de 1 dia na frequência de atualização. Observe que esta curva, no caso uma reta, tem

sempre inclinação negativa porque quanto mais atualizado os dados, menos dispostos a

pagar estarão os clientes por informações ainda mais atualizadas.

Na frequência de atualização "F*", o custo marginal para manter a base de

dados atualizada é igual a disposição dos clientes em pagar por esse nível de
atualização:

• Se os dados não estão suficientemente atualizados - frequência de

atualização menor que F* - esses clientes estão disposto a pagar

marginalmente mais do que os custos marginais do Pffi para atualizar a

informação, ou seja, vale a pena o Pffi investir na atualização para capturar

essa diferença marginal.

• Se por outro lado, se o Pffi continua a aumentar a frequência de atualização

para uma taxa maior "F*", vai incorrer em custos marginais superiores a

disposição a pagar marginal desses clientes, ou seja eles não vão estar

dispostos a pagar por informações mais atualizadas.

Portanto o Pffi vai avaliar o grau de qualidade das informações a fornecer

baseado na disposição a pagar de seus clientes. O ponto eficiente de operação será
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aquele onde a disposição a pagar marginal dos clientes for igual ao custo marginal do

PIB para todas as características inerentes a informação.

Se a curva de custo em função da qualidade é C(Q) e a disposição a pagar pelos

clientes em função da qualidade pode ser expresso por uma função D(Q), o PIB estará

alocando seus recursos de infra-estrutura tecnológica e pesquisa de dados de forma

eficiente quando:

dC(Q*) = D(Q*) = Preço

dQ

Portanto o preço eficiente para o PIB será igual ao seu custo marginal para se

operar com uma determinada qualidade requerida pelos seus clientes.

Sob o ponto de vista hipotético, o PIB poderia oferecer produtos diferenciados

dependendo da disposição a pagar de seus clientes. Tomando como exemplo a

diversidade de produtos com preços como parâmetro, o gráfico na figura 6.7.6.2.B

mostra um segmento de clientes que se dispõe um pequeno preço marginal por uma

maior variedade de produtos com preços ( representada pela reta em vermelho, que

está satisfeita somente com preços de eletrodomésticos por exemplo) e outro segmento

que valoriza a quantidade de produtos e por isso tem maior disposição a pagar - dispõe

a pagar um preço marginal mais elevado - por variedade de produtos ( representada

pela reta em azul, que além dos preços de eletrodomésticos, se dispõe a pagar também

por preços de produtos de informática ).

Nesse caso, o PIB poderia oferecer dois tipos de informações, diferenciados

apenas pela quantidade de produtos com preços: para o primeiro grupo ofereceria uma

menor quantidade QBde produtos com preços a um custo CB, e para o segundo grupo,

maior variedade de produtos ~ a um custo CA .
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Figura 6.7.2.6B - Discriminação de Produtos para diferentes segmentos

Custos e Preços Marginal
para variedade de prods. CustoMarginal de

Variedade de
Maior Disposição ( Preço marginal) a pagar

or variedade de produtos

Menor Disposiçao a
agar por variedade

Variedade de prods.

As empresas de transmissão de sinal de TV por cabo utilizam esse mesmo tipo

de diferenciação ao oferecer um pacote básico de canais transmitidos a um preço

básico CA e criando pacotes com maior número de canais para aqueles que tem maior

disposição a pagar.

6.7.3. Promoção de Experience goods.

Como o Pffi é um agente ainda desconhecido, toma-se necessário uma

divulgação ampla pela rede. Uma forma bastante conveniente é o uso de banners nos

sites que já tem a atenção dos clientes da rede, como por exemplo os sites da "Universo

On-Line", "ZAZ", "Unibanco 30 Horas", "BradescoNet". São sites bastante

conhecidos e acessados, que poderiam criar um awareness dos serviços para a

população que pesquisa a rede.

Sendo serviços de informações experience goods, toma-se necessário o cliente

utilizar o produto para que perceba seu valor agregado. Por isso, além dos "banners"
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Sendo serviços de informações experience goods, torna-se necessário o cliente

utilizar o produto para que perceba seu valor agregado. Por isso, além dos "banners"

nos sites que tem a atenção do internauta, deve haver alguma forma do cliente ter uma

experiência com os serviços fornecidos pelo Pffi.

Uma forma de propor uma experiência real ao cliente, é promover um acesso

temporário para uso dos serviços durante um pequeno período através de um preço

mínimo. A NetMarket americana utiliza esse mecanismo de promoção, Goodindo

apenas US$ 1 para um período de 1 mês de acesso e uso do sistema.

Porém ao aplicar esse mecanismo para o Pffi, há de se observar alguns fatores:

• os itens cadastrados nas bases do dados de um Pffi são produtos que

geralmente tem uma frequência de compra baixa. Os preços desses produtos

costumam ser mais elevados, o que justifica o alto valor agregado do Pffi no

processo de compra. Portanto permitir uma experiência real ao cliente como

forma de promoção, como feito pela NetMarket, gera por um lado um

elevado valor agregado a cliente, mas por outro lado haverá uma nova

necessidade de uso dos serviços somente após um período longo de tempo,

reduzindo a o surgimento de novas oportunidades para uso do sistema.

• Esse mecanismo de promoção incentiva a seleção adversa por parte dos

clientes e aliada a baixa frequência de compra dos produtos tipicos

cadastrados, não conduz o cliente a subscrição do serviço.

• A necessidade de mecanismos de controle de clientes que já passaram pelo

processo de promoção, que pode eventualmente ser burlado para obter o

acesso a promoção novamente. Por exemplo, se o sistema controlar o acesso

promocional pelo registro do número de cartão de crédito, um mesmo

cliente pode ter diferentes cartões e utilizar números distintos em cada

acesso.
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desenvolvimento da aplicação poderia contemplar uma simulação do processo de

pesquisa para alguns modelos de produtos pré-determinados, sem envolver consulta ao

banco de dados principal. Dessa forma, o cliente teria uma experiência com o serviço

sem a necessidade de controles de acesso, pois poderia acessar a "demo" quantas vezes

desejasse. A demonstração simulada também evita o problema de seleção adversa pelos

clientes e proporciona a experiência de uso, restrita apenas aos modelos pré-definidos.

A forma recomendada seria a conjunção das duas formas: oferecer uma

demonstração real ao cliente permitindo a consulta real de apenas um número limitado

de produtos, de forma que o cliente pode ir a loja e se certificar dos preços informados.

o custo para o cliente para ter acesso a demonstração seria o preenchimento de

seus dados para cadastro. A partir deste cadastro, seria enviado uma chave de acesso

para seu endereço de e-mail, que seria utilizado para liberar o programa de

demonstração.

A partir do banco de dados com informações daqueles que já acessaram a

demonstração, o PIB poderia criar uma lista de distribuição para envios de e-rnails de

promoções de produtos com descontos, enfatizar seu valor agregado e manter um

awareness adequado.

Encartes contendo comparações de preços de determinados produtos poderiam

ser divulgados pela mídia escrita, onde constasse também o endereço de Internet do

PIB. Dessa forma, mais consumidores potenciais poderiam saber a respeito da

disponibilidade dos serviços desse novo agente.

6.7.4. Ponto - Comunidade Virtual

Os pontos de venda e a distribuição do produto em termos de área geográfica

perdem o sentido quando se trata de uma operação de envio de informações através da
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rede. Porém na operação do Pffi é necessário definir qual a área geográfica de clientes

que se deseja cobrir, visto que a pesquisa de preços terá que ocorrer em regiões

próximas a essa área definida. Como mais de 80% dos usuários da rede no Brasil ainda

se concentram no eixo São Paulo-Rio ( Alves, .1998 ), mais notadamente na grande São

Paulo, um bom começo de operação seria apenas esta região por incorrer em custos

menores.

Se por um lado não existe mais o conceito da atratividade geográfica, por outro

lado a rede opera cada vez mais com comunidades virtuais, que neste caso é composto

por consumidores cujo principal atributo durante o processo de compra é preço.

Segundo John Hagel (1997) em "Net-Gain", a criação de uma comunidade

virtual toma-se também fundamental para criar uma lealdade dos clientes ao Pffi,

principalmente quando um maior número de competidores entrar em operação. A

Amazon Books por exemplo, não vende somente livros através da rede, mas atende a

uma comunidade através de serviços de informações em publicações; esta comunidade

lhe envia correios eletrônicos, sugere novos títulos, tece comentários sobre as obras

mais demandadas, recebe informações da Amazon quando títulos correlatos chegam as

lojas, etc. A comunidade que se criou em tomo da Amazon Books passa a ter uma

fidelidade ao site, que mesmo a entrada das grandes rede de venda de Livros como

"Bames and Nobles", "Borden" e outras, não consegue lhe retirar a fatia de mercado

na rede e o mind-share que ela hoje possue.

Para incentivar a criação dessa comunidade virtual, o site deve incluir

possibilidades de:

• aceitar sugestões de clientes para inclusão de novos produtos nas bases de

dados.

• sugestões de novas lojas para serem pesquisadas.
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• premiação de clientes que encontrassem lojas com preços menores do que o

menor preço informado pelo PIB; este prêmio poderia ser uma subscrição

que pudesse ser transferido a um terceiro.

• implementar um datawarehouse com as últimas consultas de cada cliente, de

forma que um e-mail pudesse ser enviado caso houvesse alguma promoção

de produto correlato; por exemplo, se a última consulta do cliente foi na

seção de microcomputadores pessoais, o PIB poderia lhe enviar um e-mail a

respeito de promoções de impressoras, scanners, placas de fax-modem etc.

• aceitar e-mails dos clientes avisando que querem ser informados quando o

preço de um determinado produto ficar abaixo de um patamar definido pelo

próprio cliente.

6.8. Informações sobre negociação na Loja.

É sabido que no Brasil, sempre existe a última barganha no instante da compra,

ou seja, o comprador procura geralmente obter um desconto para realizar o negócio.

Muitas vezes esse desconto ocorre porque momentaneamente na negociação:

• os resultados de venda da loja estão muito aquém dos objetivos do período,

o que pode forçar seus gerentes e vendedores a serem mais agressivos para

que o cliente realize a compra;

• a loja está com um volume de estoque de produto elevado;

• o modelo está para ser descontinuado;

• a loja está com uma ou poucas unidades e quer repor seus estoques com

novos modelos;

• etc.

Mesmo que tais informações privadas estejam refletidas nos preços anunciados,

a situação do momento pode levar a loja a conceder descontos adicionais para que o

cliente realize a compra.
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Essas informações também poderiam ser fornecidas pelo PID, porém são

dificeis de serem obtidas através de pesquisa de preços. Nesse ponto entra novamente a

importância de se fomentar uma comunidade virtual. Clientes que tenham obtidos

vantagens durante a negociação de compra podem enviar e-mails para o PIB, que passa

a disponibiliza-Ias para os demais membros. Por exemplo, pode haver um campo

específico que informe que determinado produto, apesar de estar anunciando com

determinado preço, teve seu preço reduzido de determinado porcentual para um

cliente, de forma que se abriu precedentes que podem ser discutidas durante a

negociação na loja.

Existem redes de varejo que costumam também igualar o melhor preço obtido

pelo cliente. Por exemplo, é sabido que a rede Carrefour costuma reduzir os preços de

seus produtos de supermercado para os clientes que mostrarem, através de anúncios,

que seus preços estão acima da concorrência. Este tipo de informação também pode ser

adicionada ao banco de dados do PID, com auxílio de feed-backs de clientes, para que

outros possam utilizar de costumes e precedentes para obterem melhores condições de

negociação.

6.9. Pesquisa e Atualização da Base de Dados

Como o produto do PID é informação, sua credibilidade é fundamental para o

negócio, e portanto a base de dados tem que efetivamente refletir os preços encontrado

nos pontos de venda.

Por outro lado, como a função do PID conduz a uma maior convergência dos

preços de produtos, este toma-se um agente indesejável para os pontos de venda, que

obtém maior margem quanto maior a assimetria de informação. Por isso, a pesquisa de

preços feita pelo PIB nos pontos de venda é certamente uma ação indesejável pelas
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redes de lojas, criando-se uma condição propícia a ocorrência de risco moral ( Milgron

e Roberts, 1992, p.167 ) quando o Pffi envia pesquisadores de preços a estes pontos. O

risco existe na medida em que os pesquisadores podem transmitir preços errados ao

banco de dados do Pffi com algum ganho para si próprios e favorecimento das redes de

lojas. Dados errados nos bancos de dados podem desmoralizar o Pffi e faze-lo perder

sua credibilidade perante seus clientes.

O risco moral poderia ser eliminado se os próprios sócios do Pffi fizessem a

pesquisa de preços ou se os agentes enviados não fossem susceptíveis a favorecimentos

próprios. A primeira condição não é possível dada a quantidade de pontos de venda a

visitar. A segunda forma seria viável se o agente pesquisador não fosse humano, mas

uma entidade programada apenas para levantar preços nas lojas.

Essa entidade programada é viável através de agentes inteligentes - smart

agents - que são programas desenvolvidos para agir em nome do usuário como

procuradores legalmente constituidos para garimpar informações de qualquer tipo nas

intranets, redes locais e internet ( Paulo Viana, 1998, p.20 ). Tais agentes podem ser

desenvolvidos e adaptados para pesquisar preços nos Web sites das lojas virtuais das

redes de varejo. Com isso, como tanto o pesquisador como o fornecedor de preços não

são humanos, o risco moral é eliminado.

Tal solução cria também um forte elo de ligação entre o preço anunciado pelo

Pffi e o Web site da loja virtual, pois a responsabilidade de manter os preços

atualizados no site passa a ser do ponto de venda, sendo que o Pffi apenas passa a

consolidar os diversos preços em seu banco de dados para minimizar os custos de
navegação de seu cliente.

A única barreira atualmente para implementar essa solução é a ausência de lojas

virtuais de todas as redes de varejo. Até o momento de entrega dessa dissertação, havia

apenas poucas lojas oferecendo seus produtos através da Internet. A expectativa é que
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em poucos meses, as demais redes de varejo devem estar permitindo pesquisas de

preços e compras através da rede, quando então será viável essa operação com agentes

inteligentes como pesquisadores de preço.

6.10. Análise de Custos de um pm

A teoria clássica da microeconomia mostra que os preços num mercado

competitivo são determinados pelo nível de demanda e o custo de produção das

empresas que nele atuam. O mercado é considerado eficiente em termos de produção e

demanda quando as empresas operam com custo médio mínimo, dada uma

determinada tecnologia, numa quantidade de produção que supre toda a demanda.

A dificuldade em aplicar essa teoria para a determinação dos preços do produto

de um Pffi recai na estrutura diferenciada de custos em se tratando de produção de

informações.

6.10.1. Custos de um pm

Muito dos custos predominantes para se iniciar a operação de um Pffi recaem

em sunk costs. São os custos decorrentes da instalação da infra-estrutura de tecnologia

necessária para prover informações aos clientes, que consiste basicamente de:

• servidores de redes e dados, além de estações de desenvolvimento e

simulação;

• equipamentos de comunicação de dados de alta velocidade;

• equipamentos de telefonia;

• licenças de software para gerenciadores de banco de dados;

• linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento;

• e principalmente desenvolvimento da aplicação.
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o último ítem, o desenvolvimento da aplicação, é o componente visível ao

cliente e que requisita as consultas ao gerenciador de base de dados, sendo um dos

custos mais elevados para se iniciar a operação. Por outro lado, é essa aplicação que se

toma um dos fatores críticos de sucesso deste negócio, visto que é através dele que o

cliente tem contato com os serviços disponíveis no Pili.

Uma vez que a infra-estrutura está implementada e pronta para prover

informações, o Pffi incorre nos seguintes custos fixos para manter a operação:

• aluguel de local fisico;

• custos pelos serviços de linhas telefônicas;

• custos de acesso a rede Internet;

• manutenção e atualização da aplicação, para adequá-lo continuamente as

necessidades da comunidade que está sendo atendida pelo Pffi. Podem ser

programadores contratados ou terceirizados;

• desenvolvimento de agentes inteligentes para pesquisa e atualização dos preços

nas Web sites das redes de varejo na Internet.

6.10.2. Curvas de Custos

Os custos variáveis de reprodução da informação são zero, ou seja a mesma

infra-estrutura de tecnologia e aplicação podem atender 1 cliente como 10 clientes ao

mesmo custo para o Pffi, visto que basta apenas o envio da informação armazenada.

Porém existem custos variáveis em função da quantidade atendida de clientes que não

estão ligadas diretamente ao envio de informação mas aos serviços de suporte e

respostas aos e-mails enviados por eles. Tais respostas e a montagem de ações

decorrentes são fundamentais para a criação da comunidade virtual usuária dos

serviços do Pffi, como visto anteriormente. Este custo variável é pequeno mas não

nulo e tende a diminuir na medida que o Pffi vai encontrando a maneira mais adequada

de oferecer seus serviços a seus clientes.
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É importante ressaltar que existe um limite no número de clientes acessando a

base de dados no qual começa ocorrer um fenômeno de congestionamento nos sistemas

de discos, ou memória ou processador dos servidores, ou até nas linhas de

comunicação, e como conseqüência o tempo de resposta de uma consulta toma-se

extremamente alto, incorrendo em custos de tempo de espera não aceitos pelo cliente.

Os custos decorrentes deste fenômeno de congestionamento gerando tempos de

respostas elevados é mostrado em linha tracejada nos gráficos de custos descritos a

seguir, onde se inclui os custo médio por quantidade de clientes utilizando os serviços
doPffi:

Figura 6.10.2A - Curvas de Custos de um Pffi

Custos Fixos

(sunk cost)

Custo Fixo Médio

Qde. de clientes Qde. clientes

Custos Variáveis Custo Variável Médio

Congestionamento
na tecnologia

( devido ao serviço de
suporte a clientes )

\
Qde. de clientes Qde. clientes
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Dos gráficos de custos, deriva uma curva de custo médio por cliente de um

provedor de informações como o Pffi:

Figura 6.1O.2B- Curva de Custo Médio de um Pffi

Custos Médio

",.

...:.---------r--------+~ Qde. de clientes

Qltidade de clientes a partir do qual começa a
congestionamento nos servidores ou linhas de comunicação.

ocorrer

A operação do Pffi se toma a mais eficiente possível no ponto de menor custo

médio, ou seja próximo aos limites da capacidade da infra-estrutura de tecnologia,

desde que operando com um tempo de resposta aceitável para seus clientes.

Quando congestionamento ocorre, o provedor de informações é obrigado a

expandir sua infra-estrutura de tecnologia ou linhas de comunicação, incorrendo em

um novo patamar de custos fixos decorrentes de mais processadores, memória e discos

nos servidores de base de dados ou linhas de comunicação de maior velocidade, etc.,

para manter um tempo de resposta adequado. Portanto os custos fixos aumentam em

degraus, a medida que são feitos expansões ( upgrades ) na infra-estrutura, conforme

gráfico a seguir:
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Figura 6.1O.2C- Curva de Custo do Pffi em função da estrutura de tecnologia

Custos Fixos

Qde. de clientes

1. i Qde. de clientes

••
•• : Necessidade de expansões na infra-estrutura de
tecnologia para manter tempo de resposta adequado.

Portanto dada uma estimativa de demanda de clientes, a escolha adequada da

infra-estrutura de tecnologia - capacidade de processamento, memória, discos, linhas

de comunicação, etc. - é fundamental para o Pffi operar com a melhor relação de

custos/beneficios, bem como a capacidade de expansão dessa infra-estrutura para suprir

demandas extras, de forma a não transferir custos devido a tempos de respostas

elevados para seus clientes, nesse caso com sérios riscos de perde-los para
concorrentes.
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Na prática empresas que hoje estão iniciando suas operações de mall virtual

como Bradesco e Unibanco tem percebido que existe também o efeito reverso, onde a

capacidade da infra-estrutura de tecnologia influencia diretamente a demanda.

Experiências no Bradesco por exemplo, tem mostrado que quanto mais performática a

infra-estrutura de tecnologia e comunicação, e por conseguinte quanto melhor o tempo

de resposta para navegação entre as lojas do mall, maior tem sido a número de clientes

que visitam o site e permanecem pesquisando as possibilidades de compras virtuais.

Se por outro lado, se o tempo de resposta se toma elevado, caracterizando

congestionamento de consultas nos servidores ou excesso de tráfego nas linhas de

comunicação, o número de clientes que visitam o site diminui, pois não querem

assurmr os custos de espera de telas que representam as lojas virtuais do mall

eletrônico.

Ou seja, a capacidade da infra-estrutura adotada também tem relação direta

com a demanda de clientes que estarão utilizando os serviços disponíveis no site, de

forma que é mais sensato sugerir que a demanda define a capacidade da tecnologia

adotada e vice-versa.

6.10.3. Estimativas de custos iniciais

Foi consultada uma empresa especializada em cnar sites para internet

localizada em São Paulo, a Interaction Trade (Villela, 1998 ) para se estimar os custos

para iniciar uma operação de Pffi.

Foram pressupostos cerca de 2000 a 3000 itens catalogados no banco de dados,

cada Ítem com cerca de 15 a 20 campos para caracterização e registro.
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A partir de uma entrevista com um dos sócios da empresa, obteve-se os custos

para uma infra-estrutura de tecnologia mínima para iniciar as operações. Esses

resultados foram inclusos no Anexo 1 - Estimativa de Custos para implementação de

umPffi.

A tabela abaixo mostra o número de clientes que poderiam ser cadastrados para

uso do sistema em função da frequência média de consultas:

Tabela 6.10.3 - Capacidade de clientes do Pffi em função do perfil médio de consultas

Perfil de Frequência de Capac. de Demanda
Consulta

1 consulta por dia 4.000
1 consulta por semana 28.000

2 consultas por semana 14.000
1 consulta por mês 80.000

Considerando ainda que cada cliente faça uma consulta por semana na média, o

que é bastante razoável visto que os clientes vão acessar o sistema geralmente em

situações de compra de produtos cujo preço é mais elevado, o sistema inicial poderia a

princípio suportar por volta de 30.000 clientes. Esse número de clientes é cerca de

apenas 2% do potencial de clientes localizados na Grande São Paulo.

Provedores de acesso a internet com a mesma infra-estrutura de tecnologia

podem suportar cerca de apenas 2000 clientes, pois esse perfil de uso exige muito mais

do sistema, visto que o acesso é quase que diário, com uma demanda de horas de uso

diário muito maior.
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6.11. Fluxo de Caixa de um pm

Sob a perspectiva de Custos, o Pffi incorre em um investimento inicial para

montar a infra-estrutura de tecnologia e desenvolver a aplicação como também custos

operacionais mensais aproximadamente constantes, decorrentes principalmente da

manutenção da aplicação e desenvolvimento de agentes para pesquisas de preços na

Internet.

Sob a ótica de receita, como o Pffi vai provavelmente precificar seu serviço

através de uma subscrição anual, sua receita passa a ser repetitiva após esse período,

pressupondo que o cliente renove sua assinatura do serviço. Para o Pffi ser viável

economicamente, sua taxa de crescimento de clientes tem que ser positiva e o fluxo de

caixa tem o aspecto mostrado na figura 6.11 a seguir:

Figura 6.11 - Fluxo de Caixa estimado para um Pffi

,
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Sunk Cost para criar a infra-estrutura de tecnologia
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Observa-se que a partir do segundo ano, um aumento de receita devido a

renovação da subscrição dos clientes que se cadastraram há um ano atrás. O mesmo

fenômeno ocorre no início do terceiro ano, quando os clientes que se subscreveram no

início do primeiro e segundo ano renovam suas assinaturas de serviço.

Foi estimado um fluxo de caixa no Anexo 2 - Fluxo de Caixa estimado de um

Pffi - a partir da precificação sugerida na seção 6.7.2.5 e dos custos estimados no

Anexo 1. Obteve-se os seguintes resultados estimados:

Tabela 6.11 - Taxas de Retomo estimados de um Pffi

Tempo para Pay-back: 15 meses
Net Present Value R$ 1.428.000
InternaI Rate of Return 114 %/ano

Portanto o negócio parece bastante viável economicamente, mesmo operando

com um preço correspondente ao valor agregado mínimo que este agente adicionaria

ao processo de compra.

6.12. Novos Entrantes

Considerando que as barreiras de entrada para o negócio são relativamente

baixas, num segundo momento após o lançamento do negócio, podem surgir várias

empresas pequenas na rede provendo o mesmo tipo de serviço.

Até este momento não se identificou nenhum agente na rede que esteja

implementando esta função. Existem algumas pesquisas de preços que são divulgadas

por jornais e revistas de circulação em matérias esporádicas a respeito de determinadas

classes de produtos, mas nenhum serviço mais amplo e periódico.
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Veículos de informações como jornais e revistas que tem boa reputação no

mercado fisico e possuem uma infra-estrutura para poder realizar as pesquisas de

preços periodicamente, como a "Folha de São Paulo" e "Estado de São Paulo" na

Grande São Paulo ou "O Globo" e "Jornal do Brasil" na Grande Rio são empresas que

eventualmente poderiam facilmente oferecer serviços de comparativo de preços através

da rede em seus próprios sites. No entanto é improvável que tais veículos venham a se

tomar Pffi' s na Internet, pois não tem interesse de se tomarem agentes independentes e

imparciais de divulgação de preços de produtos, visto que a maior parte de suas

receitas provém das empresas que divulgam os mesmos produtos em suas mídias.

Empresas de publicidade na Internet como "Universo on line", "ZAZ" e outras,

da mesma forma que as mídias impressas de publicidade, dificilmente seriam agentes

independentes de divulgação imparcial de preços, apesar de terem toda a infra-

estrutura de tecnologia disponível para tal, pela mesma razão que os jornais e revistas.

Instituições financeiras como "Acquirers" de cartões de crédito podem

eventualmente oferecer esse tipo de serviço para seus clientes, visando aumentar seu

valor agregado e a alavancagem de autorizações de crédito. Por isso, cadastrariam

apenas aquelas lojas que permitem compras utilizando o cartão de crédito sob sua

"bandeira" de interesse.

Provedores de acesso também podem potencialmente oferecer esse serviço,

visto que possuem a infra-estrutura de tecnologia, bastando apenas desenvolver a

aplicação e manter os bancos de dados de preços. Porém acredita-se que seja

improvável sua entrada nesse segmento, pois esse negócio é difere sensivelmente de

sua competência básica, que é mais ligada a tecnologia per si.

Portanto é mais provável que surjam outras empresas especializadas em prover

serviços comparativos de preços, independentes de receitas oriundas de publicidades
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pagas e com autonomia para praticar a imparcialidade, pré-requisito básico para a

credibilidade de seu produto.

6.13. Efeito do pm nos preços de mercado

Como a população potencial que teria acesso aos serviços do PIB é pequena _

cerca de apenas 1% da população economicamente ativa do país - considera-se que seu

efeito nos preços de mercado em geral seja muito pequena, insuficiente para gerar uma

mudança mais abrangente de preços ( conforme a hipótese adotada na seção 6.2).

Entretanto com a entrada de mais agentes como um PIB virtual na rede, que

disseminam informações a respeito dos preços de produtos no mercado, pode

eventualmente começar a ocorrer uma maior convergência de preços em determinados

segmentos. Caso essa tendência de convergência maior de preços venha ocorrer no

segmento do mercado virtual em virtude desse tipo de agente, muitas lojas virtuais

podem começar a repassar as vantagens de custos que eventualmente tenham na

operação virtual para seus clientes, o que pode gerar uma queda de preços e aumento

da demanda do produto. A figura 6.13 procura explicar esse num gráfico de oferta e

demanda.
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Figura 6.13 - Efeitos da Convergência de Preços causada pelo PIB na Demanda

Preço do produto
Oferta Inicial

Oferta final

•..• Deslocamento da oferta devi-:.1
do ao repasse das reduções
de custo da operação na
rede.

Demanda

Qde. de produtos demandados através da rede

Isso poderia levar mais consumidores a buscar opções no mercado virtual, visto

que o excedente do consumidor seria maior nesse caso.

Por outro lado, a convergência maior dos preços, se eventualmente ocorrer,

leva também a uma diminuição do valor agregado dos PIB's, visto que se diminuem-se

a discrepância entre preços. Isso pode também acarretar queda de suas receitas, visto

que seus clientes estarão menos dispostos a pagar o preço que estavam pagando, ou

seja a convergência de preços não é uma situação desejável inclusive para o PIB.
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7. Considerações Finais

"A incerteza dofuturo semprefoi uma das razões
da angústia da humanidade e motivação da
filosofia e da pesquisa econômica. Desvendar o
futuro, e se possivel, definir a trajetória dos fatos
sempre será uma das ambições do ser humano. rr

Mário Henrique Simonsen

A Internet é sem dúvida uma das bases tecnológicas que está sustentando muito

das mudanças que vem ocorrendo na década, e além de sinalizar o início da tão

proclamada super rodovia de informações, toma-se claramente um dos principais

alicerces para a nova economia virtual que estamos começando a vivenciar. Entender

como essa tecnologia pode mudar os paradigmas nas diversas áreas de negócios, seus

processos e valores convencionais, para criar novos modelos e agentes econômicos não

é certamente tarefa para apenas este trabalho, o que seria certamente muita pretensão.

Mesmo nos atendo aos processos tradicionais de negócios, percebemos que a

Internet já vem se mostrando como um meio bastante eficiente para se reduzir os

custos de coordenação de uma transação, na medida em que facilita o encontro de

vendedores e compradores na rede e a troca de informações entre eles, a fim de que

uma transação efetivamente ocorra. Diversas organizações privadas citadas ao longo

desse trabalho já vem se utilizando dessas redes digitais para tomar mais eficiente a

coordenação de seus processos internos e principalmente suportar suas transações com

clientes a custos mais reduzidos, o que é fundamental no moderno ambiente

competitivo. Mesmo organizações governamentais no Brasil vem se utilizando com

sucesso do uso desse novo meio. A Secretaria da Receita Federal é um ótimo
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exemplo: recebeu este ano quase dois milhões de declarações de Imposto de Renda

através da Internet, o que deve ter reduzido sensivelmente seus custos de coordenação

para entrada e verificação de dados, gerando também beneficios diretos a população,

que deve receber suas restituições mais cedo neste ano.

Por outro lado, a rede aumenta sensivelmente os custos de motivação da

transação, decorrentes da assimetria de informação entre vendedores e compradores.

Tal assimetria pode inclusive levar a inviabilidade de novos agentes econômicos,

.devido a seleção adversa que cria um "mercado de limões", na medida em que toma-se

mais dificil reconhecer produtos de boa qualidade e os sinais de idoneidade dos

vendedores. Agregado a isso, as barreiras de entrada na rede são geralmente mais

baixas, propiciando o ingresso de imitadores de baixa qualidade que atrasam a

viabilidade do mercado.

Ao mesmo tempo que a Internet tem de fato facilitado a troca de informações

para que uma transação aconteça, ao mesmo tempo tem criado uma super abundância

de dados disponíveis, elevando-se os custos para se encontrar as informações

relevantes, selecionadas, críveis e comparáveis, a fim de tomarmos decisões no

processo de compra.

No foco mais restrito do varejo virtual, esses são certamente dois problemas

econômicos, que podem abrir novas oportunidades e funções para os cybermediaries _

agentes intermediários virtuais - criarem e agregarem valor na cadeia de compra, e

assim evitar de ter de deixar o mercado numa eventual desintermediação em alguns

processos convencionais, principalmente aqueles relacionados a distribuição de
produtos.

A assimetria de informações no varejo através da rede vai demandar agentes

reconhecidos que possam prover informações críveis a respeito da qualidade de

produtos e idoneidade dos vendedores, de uma forma na qual o comprador possa
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acreditar, e assim viabilizar com mais eficiência a transação. A Virtual Vineyards, que

comercializa vinhos através da Internet, é um excelente exemplo desse tipo de

intermediário: trata-se de um sommerlier a disposição do cliente na rede para ajudá-lo

a selecionar o vinho mais adequado para uma determinada ocasião. O empreendimento

utiliza um modelo onde o intermediário é responsável pela opção que o consumidor

faz, e conquista sua credibilidade compartilhando da decisão de seu cliente, assumindo

inclusive os custos de uma decisão errônea, que envolvem enviar um novo vinho a ele

para manter sua própria reputação.

O caso da Virtual Vineyards e as discussões em tomo do novo papel do

intermediário mostram que os agentes tradicionais menores vão ter que identificar um

segmento no qual sejam peritos, e desse modo se transformar em consultores criveis

para seus clientes, de forma a continuar vendendo produtos e serviços de seus

fornecedores. Nesse caso, uma estratégia genérica de enfoque diferenciando na

nomeclatura segundo Porter, parece o mais adequado para que esses intermediários

reavaliem seu posicionamento atual e busquem novas vantagens competitivas que lhe

permitam enfrentar eventuais desintermediações.

As grandes rede de atacado e varejo tradicional que já intermediam uma grande

variedade de produtos para o mercado vão certamente abrir suas lojas virtuais na

Internet, que é vista por esse grupo como um novo canal adicional de distribuição, que

cobre um novo perfil de cliente com alta capacidade de consumo. Vão continuar

utilizando suas vantagens competitivas associadas a força da marca, estoques e

variedade de produtos para adotar uma estratégia de escopo amplo e redução de custos

proporcionada pela rede, para buscar aumentos em suas margens. É o que ocorreu com

a "Bames and Nobles", uma das grandes rede de venda de livros nos Estados Unidos,

que entrou no mercado bem atrás da Amazon Books, que na arena virtual, compete de

igual para igual com as grandes redes da área. Por isso, grandes redes tradicionais

devem entrar logo na arena virtual, antes que pequenos se adentrem e ganhem espaço

para competir com a mesma estratégia.
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Prover uma consolidação de informações importantes e comparáveis também é

uma função que procura reduzir a assimetria de informações. Um super abundância de

informações assimétricas é o que se distribui pela rede e implica em custos de pesquisa

eventualmente elevados. Novamente toma-se necessário um agente crível, perito numa

área para selecionar informações relevantes, que conheça seus clientes e o tipo de

informação que eles demandam, a fim de poder capturá-los nos diversos sites na rede e

consolidá-los num formato compreensível e comparável, de forma a agregar valor no

processo de decisão da compra. Um exemplo de consolidação de informações numa

área específica é um intermediário perito em esportes radicais, cujos equipamentos são

dificeis de serem encontrados no mercado, que agrega valor aos aficionados indicando

lojas onde os mais diversos apetrechos podem ser adquiridos.

o Price Information Broker (PIB) , agente objeto do estudo de caso desse

trabalho, também implementa essa função, adicionando valor com a consolidação de

informações de preços. Seu valor agregado é minimizar os custos de pesquisa na

obtenção do melhor preço e dessa forma maximizar a eficiência da compra para o

consumidor. Um intermediário desse tipo deve ter como preocupação fundamental o

desenho da forma utilizada para capturar as informações, visto que um atributo

fundamental para sua viabilidade é a credibilidade associada a veracidade das

informações fornecidas a seus clientes.

No caso do Pill, por ser esse um agente indesejável pelos demais

intermediários de venda de produtos - uma vez que conduz a uma convergência de

preços e à redução das suas margens de venda - toma-se necessário o desenvolvimento

de agentes inteligentes de software para pesquisar os preços nas lojas virtuais de venda,

pois a pesquisa feita através de pessoas nas lojas tradicionais poderia trazer a tona

riscos morais que abalariam a credibilidade do Pill no mercado.
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Nos Estados Unidos, existe um caso de aparente sucesso de um agente

semelhante ao Pffi. A Peapod é um negócio também projetado para prover os melhores

preços na compra de produtos, nesse caso itens encontrados em supermercados.

Milhares de produtos com preços coletados num conjunto pré-definido de

supermercados estão cadastrados nos bancos de dados. O cliente entra no site, escolhe

os produtos nas suas gôndolas virtuais e a Peapod lhe dá o melhor preço para o produto

entre os vários preços catalogados. Além disso, mantém um pequeno estoque e possui

pessoal para buscar os produtos em falta nos supermercados da lista pré-definida,

fazendo a entrega numa janela de 2 horas, agregando dessa forma conveniência aos

seus clientes. Todos os itens comprados permanecem registrados numa lista pessoal

que pode ser mostrada nas compras posteriores, e todo esse serviço custa apenas US$

35 ao mês. A Peapod, apesar de ser um empreendimento pequeno e recente já compete

com as grandes redes de supermercado na região de San Francisco.

Finalmente, ao longo dos brain-storms pessoais para elaborar esse trabalho na

busca de agentes ou processos inovadores no ambiente virtual, sempre incomodou a

semelhança entre os conceitos abordados com os conceitos que já existem no ambiente

real. Por exemplo, o conceito demall virtual para atrair a atenção do cliente e

redirecioná-lo para as lojas sem força maior de marca num mercado virtual, não deixa

de ser semelhante a um shopping center convencional, cuja atratividade é maior na

medida em que congrega várias lojas. Semelhantemente, gôndolas virtuais nada mais

são que meras reproduções de um conceito já bastante familiar a todos nós que já

fomos a um supermercado.

Entretanto, não podemos nos esquecer que o mundo virtual criado pela

tecnologia é de fato uma representação do mundo real. Quando nós interagimos com

um avatar - a representação on-line de uma pessoa na tela de nosso computador - a

pessoa a nossa frente é virtual, mas sua personalidade virtual é proveniente da

personalidade de uma pessoa real. Da mesma forma, a economia digital é uma

representação da economia real que conhecemos e estudamos. Ao passearmos por uma
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loja virtual, participamos da economia virtual, mas a loja é a representação de um

negócio que nasceu na economia real. Por isso, as similaridades encontradas nos

conceitos abordados para o mercado virtual são de fato legítimas, pois decorrem do

mapa econômico mental que possuimos e de certa forma são necessárias para que as

pessoas se sintam confortáveis nesse novo ambiente que se abre.

Por outro lado, muitas das regras que nos restringem no mercado real perdem

seu sentido no ambiente virtual, por exemplo o conceito de limitação de produtos

devido a limitação de prateleiras, ou de estar somente em uma loja num dado momento

já que na Internet pode-se passear por várias lojas simultaneamente, e inclusive criar

novos mundos virtuais, como aqueles nos video-games para crianças.

Esse talvez seja nosso maior desafio para encontrar novos negócios na

economia virtual: quebrar nossos próprios paradigmas e deixar as regras que nos

prendem ao mundo real, para ver as novas possibilidades que estão se abrindo e

principalmente para criar novas possibilidades no mundo virtual. É de certa forma o

que diz a célebre abertura da série "Jornadas nas Estrelas" de Gene Roddenberry:

"nossa missão é conhecer novos mundos, [...] e ir para onde nenhum homem jamais

esteve... "
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Anexo 1 - Estimativas de Custos para implementar um PIB

A estimativas de custos para a implantação e manutenção da operação de um

Price Information Broker (Plls) foram obtidas através de entrevistas na Interaction

Trade (Villela, 1998 ), empresa especializada em desenvolver aplicações para Internet

e Web-sites.

A.I. Estimativa de Sunk Costs

Item Custo (R$) Observações:

1 Servidor para Banco de 3.500 Servidor c/ processador Pentium W233 MHz, 128
dadoseWEB. MB de memória, 4 GB de discos e placas de rede.
1 estação de desenvolvimento 2.000 Estação c/ proc. Pentium W233 MHz, 64 MB de

memória, 2 GB de disco e placas de rede.
1 estação p/ entrada de dados 2.000 Estação c/ proc. Pentium W233 MHz, 64 MB de

memória, 2 GB de disco e placas de rede.
Licenças de software 1.500 inclui sistema operacional NT, ferramentas p/

desenvolvo de aplicações WEB e banco de dados
SQL-server, todos da Microsoft

2 Modems de boa qualidade 1.000 Modens para acesso a rede Internet
Desenvolvimento da aplicação 16.000 640 Homens.hora ou 2 analistas de desenvolvo

"full-time" durante 2 meses.
2 palmtops p/ pesq. de dados 2.000 PaIrntops com planilha para registrar preços na

lojas a serem pesquisadas

Total Estimado: 28.000

Observação: a componente de hardware dos custos como servidores, estações de

trabalho, etc., foram considerados como sunk cosi, pois se depreciam muito

rapidamente, apesar de existir a possibilidade de revenda e uso desses equipamentos

em outras aplicações. A componente majoritária do sunk-cost é o desenvolvimento da

aplicação, que é desenhada especificamente para os objetivos do Pili.
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A.2. Estimativa de Custos Fixos Mensais

Estimou-se os seguintes custos fixos mensais para manter a operação do PIB.

Foi considerado também custos para manter "banners" do PIB em pelo menos três sites

que tenham a atenção dos usuários da Internet.

Item Custo (R$) Observações:

Aluguel de local p/ operação 2.000 Localizado em ponto central da cidade, onde
minimiza locomoções p/ pesquisa de preços.

Linha de Comunicação 100 Linha de 33600 bps da Telesp
Custos de manutenção de 500 . preço baseado nos serviços da Interaction Trade
WEB-site e acesso a Internet
Aluguel de 2 linhas telefônicas 600 Uma linha para Operação e outra para suporte a

clientes.
Manutenção de aplicação 1.000 50 homem.hora dedicado p/ melhoras da interface

e desenvolvode "queries" p/ "data-mining".
Pesquisa de dados 4.000 . 160horas/mês p/ desenvolvode agentes inteligen-

tes para pesquisas de preços nas lojas virtuais.
Suporte a cliente 1.000 . 1 pessoa provendo suporte por telefone/e-mail e

. enviando informações a listas de distribuição
Manutenção de Hardware .100 Manutenção anual em tomo de 8% do valor
Despesas com propaganda 1000 . Banner em 3 "site" que tenha atenção do usuário

Total Estimado mensal 10.300

Pressupondo que cada requisição ( income ) de navegação ou consulta do

usuário tenha em média cerca de 100 bytes e cada página enviada ( outcome ) tenha em

média cerca de 1 Kbyte, a infra-estrutura de tecnologia acima poderia suportar cerca de

3600 a 5000 hits por segundo.

Ainda pressupondo que cada requisição de consulta do usuário para obter uma

lista de preços do produto desejado incorra em cerca de 5 a 10 páginas de navegação,

esta infra-estrutura mínima pode suportar cerca de 450 a 500 transações de consulta

por hora, antes que atinja uma condição de congestionamento na linha de 33.600 bps.
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o servidor de banco de dados está ainda longe do congestionamento, portanto se isso

ocorrer, basta adquirir mais uma linha de comunicação ou requisitar uma linha de

maior capacidade.

o perfil de carga de transações não é constante ao longo do dia. Geralmente os

picos de uso do sistema ocorrem na hora do almoço - 12 as 14 horas - e após o horário

de jantar - 20 as 22 hs. Pressupondo que a carga usual é 50% da carga de pico nesses

intervalos, e pressupondo que os clientes acessem o sistema de forma

aproximadamente homogênea das 8 as 12 horas e das 14 as 20 hs., estima-se que a

capacidade de carga de transações diárias pode chegar a quase 4000 consultas sem que

ocorra o congestionamento do sistema, principalmente das linhas de comunicação.

A tabela abaixo mostra o número de clientes que poderiam ser cadastrados para

uso do sistema em função da frequência média de consultas:

Perfil de Frequência de Capac. de Demanda
Consulta

1 consulta por dia 4.000
1 consulta por semana 28.000

., 2 consultas por semana 14.000
1 consulta por mês 80.000
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Anexo 2 - Estimativas de Fluxo de' Caixa de um PIB

Para se verificar a viabilidade econômica de um Pffi, adotou-se uma taxa de

subscrição anual por 12 horas de acesso ao preço de R$ 47, montante obtido a partir do

valor agregado que certamente este novo agente adicionaria ao processo de compra do

cliente.

Foi adotado um preço que certamente é bem menor que o valor agregado

gerado pelo agente, pois este é o pior caso para geração de receita.

Considerou-se que no primeiro ano, a partir da propaganda utilizando sites que

tem muita atenção do usuário da Internet, o número de clientes cresceria numa taxa de

30% ao mês, durante os dois primeiros anos, dado que é um novo serviço disponível na

rede. Partiu-se de um número de clientes inicial de 100.

Considerou-se ainda que os clientes que se subscreveram no primeiro ano vão

continuar como clientes no segundo ano.

As despesas no primeiro mês e as despesas de operações mensais foram obtidas

a partir das estimativas de custo do Anexo 1.

o Fluxo de Caixa obtido para um período de dois anos encontra-se na tabela

abaixo com os valores monetários em Reais:
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·.;Mes> ;Despesa , No. çlie"te$. . • • v • 'Rend~ - . P:V DespU~, PV NetCF FV Renda
• 1 ,'. • •

1 -28.000 100 4.700 -28.000 -23.069 5.909
2 -10.300 130 1.410 -10.198 -31.784 1.755
3 -10.300 169 1.833 -10.097 -40.002 2.259
4 -10.300 220 2.383 -9.997 -47.610 2.908
5 -10.300 286 3.098 -9.898 -54.463 3.742
6 -10.300 371 4.027 -9.800 -60.372 4.817
7 -10.300 483 5.235 -9.703 -65.096 6.200
8 -10.300 627 6.806 -9.607 -68.323 7.980
9 -10.300 816 8.848 -9.512 -69.651 10.272

10 -10.300 1.060 11.502 -9.418 -68.563 13.221
11 -10.300 1.379 14.952 -9.324 -64.393 17.017
12. -10.300 1.792 19.438 -9.232 -56.284 21.903
13 -10.300 2.330 26.209 -9.141 -42.305 29.241
14 -10.300 3.029 34.260 -9.050 -21.460 37.845
15 -10.300 3.937 44.538 -8.961 8.031 48.711
16 -10.300 5.119 57.900 -8.872 48.625 62.697
17 -10.300 6.654 75.270 -8.784 103.484 80.699
18 -10.300 8.650 97.851 -8.697 176.679 103.871
19 -10.300 11.246 127.206 -8.611 273.446 133.695
20 -10.300 14.619 165.368 -8.526 400.531 172.083
21 -10.300 19.005 214.978 -8.441 566.614 221.492
22 -10.300 24.706 279.472 -8.358 782.865 285.089
23 -10.300 32.118 363.313 -8.275 1.063.667 366.946
24 -10.300 41.754 472.307 -8.193. 1.427.528 472.307

Total' .\!/"::;;;:~~~.~.;>t,:"·~:·.J~O:~9P?:·',-,~,::·~:94f,~~.Q§.:~;:;::).i';,'h~~8;~~~.~:··L",:·,1)~2?;52!l ..;;,:~;:~.1~.;~O~." -' .'

Observações: i) Taxa de juros "k" adotada para trazer valores a valor presente:
12%/ano

ii) "PV Despesa" é o valor da despesa trazido a valor presente:

PV(D) = D/«l+k)n)

iii) "PV Net CF" é o valor acumulado do fluxo de caixa mensal (Renda-
Despesa) trazido a valor presente. Por isso, o último valor desse campo
é o "NPV" ou Fluxo de Caixa acumulado a valor presente ( "Net Cash
Flow" ).

PV(CF) = (R-D)/«l+k)n)
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iv) "FV Renda" é o valor da Renda trazido ao mês 24:

FV(R) = R * «1 +k)(24-n))

vi) A Taxa Interna de Retomo ("IRR" ) foi calculada pela equação:

L(FV(R)) = ( L(PV(D)) ) * ( 1 + IRR )24

v) O número de clientes ao final de dois anos - cerca de 11.500
corresponde a apenas 1% do potencial de clientes na Grande São Paulo
e está ainda bastante aquém da capacidade de operação da infra-
estrutura adotada.

O gráfico do fluxo de caixa encontra-se a seguir:
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Observa-se que a partir do segundo ano, a receita cresce mais rapidamente pois

os clientes que pagaram a subscrição no primeiro ano tem que se subscrever

novamente para continuar se utilizando da base de dados de preços do Pffi.
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Obteve-se os seguintes parâmetros para avaliação da viabilidade econômica:

.Tempo para Pay-back: 15 meses

.Net Present VaIue R$ 1.428.000
Intemal Rate of Return 114o/oIano
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