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RESUMO

Este trabalho utiliza o modelo dos fatores críticos de sucesso para analisar o desenvolvimento

e situação atual de atendimento nas lojas virtuais russas, tendo como escopo lojas de livros.

Os resultados da pesquisa entre 204 compradores das 12 lojas virtuais e a sua avaliação

através da shopper study, mostram que os clientes, mesmo considerando o custo como

ganhador de pedidos, sentem insatisfação nos itens ligados à velocidade e confiabilidade.

Verificou-se que para melhoria de atendimento é preciso melhorar a performance nas funções

de retaguarda e profissionalizar a administração das lojas virtuais.

Palavras-chave: Comércio eletrônico - Administração, Empresas virtuais - Administração de

empresas, Livraria
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ABSTRACT

This work utilizes the critical success factors to analyze the development and actual situation

ofRussian on-line shops' performance. The results ofresearch of opinion of204 on-line shop

clients and evaluation of 12 bookshops through sample purchase show that clients

notwithstanding considering cost asorder winner aren't satisfied with items connected to

velocity and dependability. For improvement of performance the on-line shops have to pay

attention to back-office operations and strengthen the administration by hiring professionals.

Keywords: Electronic commerce - Administration, Virtual organizations - Administration,

Book shops.
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1 INTRODUÇÃO

o objetivo do presente estudo é analisar o desenvolvimento do comércio eletrônico B2C,

principalmente os aspectos de estratégia operacional nas condições específicas russas ..

o período a ser estudado começa em 1997, com a abertura da primeira loja virtual, e se

estende ao ano 2003, quando foram revelados para o público alguns dados financeiros que

mostram a lucratividade operacional das lojas virtuais russas e o interesse de entrada nesse

setor por parte de grandes varejistas ojJ-line.

o interesse pelo problema está justificado pelo crescimento notável das lojas virtuais na

Rússia, que não parou após o crash de dot.coms, em 2000, nos EUA, no ambiente específico

russo caracterizado, de um lado, por renda média baixa, grandes distâncias, infra-estrutura

pouco desenvolvida, baixo nível de disseminação de pagamento, além de a vista em dinheiro,

mas, de outro lado, por tradicionalmente alto nível de educação em geral e, especificamente

em informática, existência de camada social com renda acima da media concentrada nas

grandes cidades.

Como surgiram e se desenvolveram as lojas virtuais nessas condições? Quem são cliente':;

delas? Quais são os pontos fortes e fracos no seu atendimento da clientela? Como os clientes

atuais percebem o atendimento dessas lojas e o que eles valorizam mais? Os dirigentes das

lojas virtuais distribuem os recursos em conformidade com os pontos mais valorizados pelo

clientes?

Para responder a essas questões foi escolhido o modelo de fatores críticos de sucesso, dentro

do modelo dos gapsl. Os estudos existentes, na maioria, abrangem o lado tecnológico e estão

concentrados em software, design e funções de linha de frente.

A seção 2 apresenta o objetivo do trabalho.

A metodologia utilizada na pesquisa é apresentada na seção 3.

I Modelo de 1980 explorado por Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L.L.
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A seção 4, Referencial teórico, está dedicada ao embasamento teórico do comércio eletrônico,

principalmente às diferenças que o comércio eletrônico B2C traz no ambiente de varejo, face

aos conceitos de fatores de sucesso no desempenho da empresa.

Para entender melhor o ambiente russo, na seção 5, Contexto do estudo, apresenta-se os dados

sócio-econômicos da Rússia, breve histórico da Internet e panorama de desenvolvimento do

comércio eletrônico B2C na Rússia em 1997-2003 e, especificamente, das lojas virtuais

russas, comparando essa experiência o com histórico mundial, e acompanhando as tendências

mundiais de desenvolvimento de comércio eletrônico B2C.

A seção 6, Situação presente do comércio eletrônico B2C na Rússia, apresenta os modelos de

negócios e tipos de recursos de comércio eletrônico B2C russos, a dinâmica da indústria, um

retrato do cliente da loja virtual russa e as importantes tendências de desenvolvimento dos

momentos operacionais: meios da entrega, métodos de pagamentos e de retaguarda em geral.

A seção 7, Cruzamento da visão de fatores críticos de sucesso, contém descrição da proposta

metodológica, baseada na comparação da percepção do desempenho da loja pelo cliente, com

avaliação das lojas virtuais. A pesquisa foi feita com o auxílio de um questionário eletrônico

de 31 itens agrupados por cinco fatores de sucesso, aplicado aos clientes reais das lojas

virtuais. De outro lado, foi efetuada a avaliação dos sites das lojas virtuais de livros, com

respeito aos fatores críticos de sucesso por meio da shopper study.

Na seção 8, Análise de dados, veremos o retrato dos clientes submetidos ao questionário; em

seguida, comparamos a percepção dos clientes com a situação real, quanto aos fatores críticos

de sucesso nas 12 lojas virtuais de livros.

Na seção 9, Conclusão, contém as conclusões finais, enquanto a seção 10 apresenta as linhas

de aprofundamento de futuro estudo do problema.
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2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

o comércio eletrônico é um assunto moderno que chama atenção tanto nos países

desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento, passando até por uma fase de interesse

especulativo e de modismo. Acontece que na Rússia, devido à tradição e alto nível de

educação, as pesquisas e artigos em mídia têm sido direcionados aos aspectos da Tecnologia

de Informação, deixando ao lado os aspectos operacionais.

o objetivo deste trabalho é estudar mais profundamente o segmento de lojas virtuais dentro de

comércio eletrônico B2C Russo, especificamente, as lojas de livros, do ponto de vista

operacional. O fato de que os livros são o produto mais vendido, em termos de quantidade de

transações na Rússia, explica a escolha desse tipo de loja como objeto de trabalho. Para e,sse

fim, como objeto do estudo, foram escolhidas 12 lojas virtuais de livros e estudado o

desempenho atual dessas lojas, do ponto de vista do cliente e sob a ótica de modelos da

excelência operacional e gestão de serviços.

Com o objetivo geral definido, é possível descrever os próximos passos a serem executados

no trabalho, ou seja, os objetivos específicos:

a) aplicar os conceitos de excelência operacional quanto ao atendimento dos clientes nas

lojas virtuais de livros;

b) definir quais são fatores ganhadores de pedidos e qualificadores para clientes das lojas
'-;D~t"

virtuais de livros na Rússia (os conceitos respectivos serão explorados segundo o

modelo de Slack de 1997);

c) verificar se os fatores críticos, vistos pelos clientes como ganhadores de pedidos, são

os maiores pontos de aplicação de recursos e esforços por parte dos dirigentes das

lojas virtuais de livros, ou seja, como as lojas fecham o gap 1 (os conceitos respectivos

serão explorados no modelo de Zeithaml , Parasuraman e Berry de 1980).

,-;;s. .••..•..•
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Segundo Yin (2001, p 32): "um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 03

limites entre o fenômeno e o contexto do caso não estão claramente definidos".

Comparando o estudo de caso com as outras estratégias de pesquisa, podemos dizer que ele

não é um método que combina características de método qualitativo com quantitativo, mesmo

que limitado (YIN, 2001, p. 33). Falando dos pontos fortes dessa estratégia de pesquisa,

estudaremos os processos de acordo com a realidade do ambiente onde eles acontecem e a

área estudada, segundo as variáveis às quais eles estão submetidos.

Existe uma diferenciação importante entre estudos de casos intrínsecos e coletivos, explorada

por Stake (2000, p. 437-438). Estudo de caso intrínseco tem o objetivo de entender um caso

em particular e não um fenômeno genérico. Esse estudo está projetado e delineado de acordo

com um indivíduo ou uma organização, enquanto o estudo de caso coletivo pesquisa

múltiplos casos. Por isso este método, sendo mais poderoso, possibilita a replicação da teoria

e permite a confirmação independente de hipóteses específicas.

A presente dissertação utilizará como estratégia de pesquisa o estudo de caso intrínseco, a fim

de efetuar um estudo de caso em particular.

o estudo de caso foi escolhido como metodologia da pesquisa, pois por meio dele poderão ser

compartilhados a experiência profissional e os conhecimentos da autora no setor e do

ambiente russo, juntamente com as teorias de gestão de serviços e conceitos de excelência

operacional.
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3.1 Definição do foco do trabalho

Como veremos, na seção 6.1 referente a modelos de negócios, no comércio B2C, o varejo

eletrônico pode ser destacado como uma parte do comércio eletrônico. Dentro do comércio

eletrônico B2C russo, poderíamos destacar os seguintes tipos de recursos on-line:

a) web-vitrine - a lista de preços da empresa comercial, montada com uso de recursos de

web-design e exposta na Internet, sem conter a lógica de processos de negócio dessa

empresa comercial;

b) loja virtual- contém, além da web-vitrine (linha de frente), toda a lógica de negócios

necessária para a administração do processo de comércio através da Internet (linha de

retaguarda);

c) projetos de conteúdo informacional- portais, enciclopédias do consumidor, sistemas

de pedidos on-line, etc;

d) fileiras de vendas - o site onde estão apresentados dados de produtos, tanto de donos

de próprias lojas virtuais quanto de empresas que somente alugam soluções (web-

vitrines, lojas).

O esquema 1 mostra o foco do presente trabalho, lojas virtuais de livros, dentro do contexto

do comércio eletrônico russo:

"
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Mercado de Comércio eletrônico
Russo

B2B B2C C2C C2B

I
Web- Lojas Virtuais Projetos de Fileiras de
Vitrine conteúdo Vendas

informacional

~ DVD's, cassettes I
Loja virtual de livros, áudio, vídeo •

~ LIVROS

CD's

Esquema 1 - Lojas de livros como alvo do estudo
Fonte: Elaboração própria

3.2 Posicionamento do problema

o emprego do método cientifico nos faz considerar o desenvolvimento de diversas etapas,

entre elas a formulação de um problema, o que significa fazer uma pergunta baseada nas

observações de um fenômeno.

As principais perguntas a serem respondidas pela presente dissertação são:

a) como se desenvolveram as lojas virtuais em termos de modelos de negócios, meios de

pagamento e entrega e administração, nas condições específicas russas, no período

acima indicado?
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b) como está o desempenho das lojas virtuais de livros do ponto de visto do consumidor?

c) quais são os assuntos problemáticos das lojas virtuais de livros, do ponto de vista dos

fatores críticos de sucesso?

3.3 Técnica para coleta de dados

Por ser uma população considerada adequadamente grande, utilizaremos um plano de

amostragem para efetuar a coleta de dados desse segmento de mercado.

Segundo Sincich (1996, p. 423), o fim da amostragem é constituir um subconjunto da

população que será representativo nas principais áreas de interesse da pesquisa.

Nesta pesquisa, pelo fato de não conhecermos a total população do estudo, usaremos a técnica
, "

de amostragem não-probabilística. Os tipos de amostragem não-probabilísticas segundo

Lehmann, Gupta e Shteckel (1998, p. 304-305) e Parasuraman (1991, p. 541-552), são:

a) amostragem por conveniência: quando cabe ao próprio pesquisador decidir qual

população fará parte da sua amostra, por conveniência;

b) amostragem por julgamento: similar à amostragem por conveniência, mas 'mais

refinada; quando o pesquisador seleciona os elementos da amostra através .de sua

própria experiência;

c) amostragem por quotas: amostragem feita em duas etapas; na pnmetra,

desenvolvem-se quotas para controle da população; na próxima etapa, seleciona-se

parte desses elementos com base no julgamento do pesquisador;

d) amostragem por bola de neve: localizam-se alguns indivíduos, os quais por sua vez

indicam os demais indivíduos para compor a amostragem.

Levando em consideração a experiência da autora, que participou na criação de uma loja de

serviços turísticos na Rússia e depois trabalhou nesse segmento, optou-se por usar o método

de amostragem por julgamento para escolha das lojas para avaliação, enquanto que' na

seleção dos clientes foi utilizada a amostragem por bola de neve. Para ampliação de amostra

dos clientes, os questionários também foram enviados por e-mail, tendo sido deixados



18

anúncios nos respectivos painéis de discussões, com a opção de baixar o questionário do site

da autora.

3.4 Métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos

A pesquisa quantitativa, segundo Roesch (1999), é um método geralmente utilizado quando o

projeto visa medir relações entre variáveis, avaliar o resultado de algum sistema ou projeto. O

método é mais voltado para encontrar associações e explicações, e menos para a descrição; o

resultado da pesquisa possibilita o tratamento de dados por meio de métodos estatísticos,

garantindo maior precisão aos dados.

A pesquisa qualitativa, segundo Malhotra (1999, p. 147-148), pode ser definida como uma

metodologia não estruturada, baseada em pequenas amostras, a fim de proporcionar o insight

e uma compreensão do contexto do problema.

Existem na literatura duas orientações básicas sobre as diferenças entre pesquisa quantitativa

e qualitativa (ROESCH, 1999, p. 145-146):

a) a pesquisa qualitativa efetuada nas pequenas amostras serve como base para as futuras

pesquisas quantitativas;

b) delineamentos qualitativos e quantitativos são formas complementares e não

antagônicas de avaliação.

Neste trabalho seguiremos a segunda orientação e, para avaliar melhor os dados do estudo-do

caso, serão realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas, visando-se obter o cruzamento da

percepção de clientes quanto aos parâmetros escolhidos com a visão da gerência das lojas,

expressa no princípios de atendimento atuais.

Malhotra (1999, p.215) destaca entrevista, questionário, teste e observação entre as técnicas

mais conhecidas de coleta de dados quantitativos. A técnica escolhida para realização da

pesquisa de percepção do clientes das lojas virtuais de livros sobre atendimento foi o
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questionário, conforme Apêndice A. Os demais detalhes sobre questionário estarão discutidos

na seção 7.1.

Para medição das respostas de questionário foi utilizado o método de Likert para obter a

noção de percepção do cliente quanto aos fatores críticos de sucesso das lojas virtuais. Escala

de Likert ou escala somatória unidimensional, uma das principais escalas de atitudes obtIdas

por auto-relato, se baseia na premissa de que a atitude geral se remete às crenças sobre o

objeto da atitude, à força que mantém essas crenças e aos valores ligados ao objeto.

Os respondentes não apenas respondem se concordam ou não com as afirmações, mas

também informam qual seu grau de concordância ou discordância. Aos vários graus .de

concordância/discordância são atribuídos números para indicar a direção da atitude do

respondente.

No nosso caso, os submetidos ao questionário tiveram cinco opções de resposta, número

ímpar de opções para ter uma postura neutra:},r-:''''

a) -2 Discordo totalmente;

b) -1 Discordo;

c) O Indeciso;

d) +1 Concordo;

e) +2 Concordo totalmente.

Para avaliação das lojas foi utilizado o método de shopper study, ou compra-padrão, durante a

qual o reseacher efetua a compra coletando informação sobre aspectos específicos do

ambiente, comportamento de funcionários, etc, através de observação e pergunt~s
.~. .i\'"

(PARASURAMAN, 1991, p. 275-276). O objetivo do shopper study conduzido seria estudar

os pontos operacionais fortes e fracos das lojas dentro do contexto de modelo de fatores

críticos de sucesso para posterior comparação com a percepção do cliente obtida através de

questionário.

.." .
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4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Conceitos de comércio eletrônico

o processo de definição de comércio eletrônico poderia ser comparado com a experiência de

navegação na Internet: dificuldade de abranger todos os aspectos da paisagem que muda a

cada dia.

Negócio eletrônico, segundo Weill e Vital e (2001, p. 5), é a realização de toda a cadeia, de

valor através de redes (públicas) que ligam a empresa a seus clientes potenciais e atuais,

agentes, fornecedores, competidores, aliados e complementados. O termo "negócio

eletrônico" é mais amplo do que "comércio eletrônico", pois abrange, além de atividade

comercial, todo o sistema de relacionamento com parceiros e clientes.

Segundo Kalakota e Whinston (1997), a definição de comércio eletrônico depende a quem se

pergunta. Ela pode ter focos e perspectivas diferentes, por exemplo, de comunicações, de

processos de negócio, de transação on-line ou, o mais importante para o nosso estudo, de

serviços: "Comércio eletrônico é uma ferramenta que endereça o desejo das empresas,

consumidores e gerência para cortar os custos de serviços, enquanto melhora a qualidade. das

mercadorias e aumenta velocidade da entrega do serviço." (KALAKOTA; WHINSTÓN,

1997, p. 3).

Segundo Albertin (2001, p.15): "O comércio eletrônico (CE) é a realização de toda a cadeia

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

tecnologias de informação, atendendo aos objetivos do negócio.".

Comércio eletrônico através da Internet inclui marketing, ofertas, venda, aluguel,

licenciamento, fornecimento de produtos ou serviços ou conteúdo informacional, ou seja, o

ciclo de transação comercial ou financeira acontece de maneira eletrônica com o uso das
{. ,\",!,"[-'

tecnologias da Internet (NOVOMLINSKI, L., 2000). A partir daí vamos utilizar o termo

"comércio eletrônico" para todo "comércio eletrônico através da Internet".
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Comércio eletrônico pode ser dividido, dependendo de participantes, em: negócio-negócio

(B2B), negócio-consumidor (B2C), consumidor-consumidor (C2C) e consumidor-negócio

(C2B). No presente estudo, vamos nos concentrar no tipo B2C.

As definições acima apresentadas estão em acordo com as disseminadas no ambiente de

negócios e acadêmico que estão formando o clima no mercado de comércio eletrônico B2,C,~>.

especificamente, nas lojas virtuais na Rússia (NOVOMLINSKY, 2000a).

Segundo Pingar e Aronica (2001, p. 277), mesmo sendo um meio que as organizações

utilizam para alcançar o objetivo delas, mais um canal de distribuição, o varejo eletrônico

providenciou novas propriedades de consumo on-fine:

a) economia de tempo - o cliente faz a escolha e o pedido sem sair de casa (escritório);

b) disponibilidade;

c) grande variedade de sortimento de produtos e serviços;

d) disponibilidade de grandes volumes de informação: características técnicas,

experiências de outros clientes compartilhadas, artigos sobre os produtos, newsletters,

etc;

e) atendimento personalizado - o sistema de administração da loja virtual pode

reconhecer cada consumidor pessoalmente e atender as preferências deles (informação

disponível);

f) possibilidade de escolha e comparação aumentadas, custo de swith diminuído,

enquanto a possibilidade de switch é aumentada.

Essas novidades no processo estão se desenvolvendo no ambiente de fácil troca de

informações através da Internet. As mudanças no retrato coletivo de usuários da Internet e

potenciais clientes podem ser entendidas via conceito de comunidade virtual, quefoi

explorado por Hagel e Armstrong (1997). Segundo eles, a noção de comunidade tem sido a

essência da Internet desde seu início. Durante muitos anos os cientistas têm utilizado a

Internet para compartilhar os dados, experiências e colaborar em pesquisas. Nos últimos anos,

milhares de indivíduos começaram a explorar a Internet e os serviços comerciais on-line.

Muitos deles uniram-se às comunidades que já têm surgido para atender às necessidades de

comunicação e informação dos clientes. Um exemplo mais famoso desse fenômeno é: a
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comunidade virtual da loja Amazon, que se desenvolveu a partir de um clube de troca de.•...,'
livros e informação sobre livros.

Apesar do fato de que cada consumidor individual tem uma maneira distinta de efetuar as

compras, poderíamos fazer generalizações sobre o comportamento de consumidor on-line.

Esse tipo de generalização, ou modelo mercantil, é essencial para o entendimento de

dinâmica de consumidor. Segundo Kalakota e Whinston (1997, p. 234), o modelo mercantil

formaliza a interação entre consumidores e vendedores; esses modelos criam consistência e

aumentam a conveniência do consumidor, através da eliminação da necessidade de definir o

novo processo de negócios para cada vendedor em particular.

I ~•..:.

O modelo mercantil pode ser desenvolvido de parte do consumidor e de parte do vendedor:

As atividades do consumidor nesse modelo podem ser agrupadas em três fases:

a) interação antes de compra;

b) finalização de compra;

c) interação após de compra.

O Esquema 2 ilustra as fases distintas do modelo mercantil, do ponto de vista do consumidor:



Busca de produto/ serviço e descobertas "
no espaço informaciona]; "á "IHi, :~.;il1!~:,'~ "

tt;. JlG:) ,'ilm .. ~ilr1L.~~

Comparação dos produtos e escolha de
produto baseando-se " .

i;"':
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Negociação das condições (preços,
de entrega) " .

Fechamento de pedido

Autorização de pedido

Recebimento de produto

• !.

Serviço pós-venda e suporte ao
, .consumidor

Esquema 2 - Atividades de consumidor no modelo mercantil
Fonte: Kalakota e Whinston (1997, p. 235)

4.2 Conceitos de gestão de serviços

4.2.1 Importância dos serviços na economia

"

Serviços são cada vez mais importantes na economia, na geração dos empregos' e,

especialmente, em países em desenvolvimento, são possibilidades de obtenção de diferencial

competitivo e fontes de aumento de lucro (WORLD BANK, 2003). Dentre os principais

fatores responsáveis pelo dinamismo do setor, vistos por Côrrea e Caon (2002), podemos

destacar:
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a) mudanças demográficas, que aumentam a quantidade de crianças e idosos que

consomem mais intensamente vários serviços, tais como educação, entretenimento e

saúde;

b) mudanças sócio-econômicas, como aumento do percentual das mulheres que

trabalham fora de casa, que criam necessidade de serviços domésticos, transporte

escolar, creches, entre outros;

c) a urbanização, que cria a necessidade de serviços de segurança e transporte urbano;

d) mudanças tecnológicas (o avanço da informática e das telecomunicações), que tem

possibilitado a prestação de serviços novos, como bancos, agências de turismo e lojas

eletrônicos.

4.2.2 O serviço como parte de um pacote de fornecimento

o serviço é um fenômeno complexo, e que tem vários significados, variando de serviço

pessoal a serviço como um produto (GRONROOS, 1995, p. 34). A definição de serviço

adotada neste trabalho pertence a Grõnroos:

o serviço é uma atividade de natureza mais ou menos intangível - que
normalmente, mas não necessariamente, acontece durante interações
entre cliente e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens
e/ou sistemas do fornecedor de serviços - que é fornecido corno
solução ao(s) problema(s) does) cliente(s). (GRONROOS, 1995,f'p:
36).

Tradicionalmente, os autores colocavam as seguintes diferenças, mais freqüentemente

mencionadas, entre bens físicos e serviços, os quais encontram-se resumidos no Quadro 1 a

seguir:

'"
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Bens Físicos Serviços
-

Tangível Intangível

Homogêneo Heterogêneo

Produção e distribuição separadas do consumo Produção, distribuição e consumo são processos

simultâneos .'. "

Uma coisa Uma atividade ou processo

Valor principal produzido em fabricas Valor principal produzido nas interações entre

comprador e vendedor

Clientes normalmente não participam do Clientes participam da produção

processo de produção

Pode ser mantido em estoque Não pode ser mantido em estoque

Transferência de propriedade Não transfere propriedade

Quadro 1- Diferenças entre serviços e bens fisicos
.Fonte:Grõnroos (1995, p.38)

. ,
I

o ponto de vista mais moderno é muito mais flexível quanto ao que é um serviço e ao que é

um produto fisico; essa fronteira é indeterminada e até ultrapassada (WRIGHT, 1995, p.49-

50). Essa falácia de fronteira entre produto e serviço é extremamente importante para a gestão

de operações.

Tradicionalmente, alguns autores costumavam colocar a questão da presença do cliente em

operações de serviço como uma necessidade. Com aumento substancial dos serviços

prestados de forma remota, por telefone, por Internet, por exemplo, passou a ficar mais

evidente que a presença do cliente não é necessária para a prestação de muitos tipos de

serviços (CORREA; CAON, 2002, p. 57).

Gianesi e Côrrea (1994, p. 21) exploram o conceito de "pacote de valor" oferecido pelas

empresas aos clientes. Esse pacote inclua parcelas normalmente consideradas como serviços e

parcelas normalmente consideradas como bens fisicos ou "produtos". Por exemplo, uma loja

virtual oferece valor relacionado ao bem fisico (livro, CD etc.) e valor relacionado ao serviço
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de entrega e serviço informacional. A parcela de valor devida ao serviço ou produto depende

do tipo de negócio analisado; a parcela de valor (serviço) é maior no caso de consultoria e

menor no caso de produção de eletrodos de solda especiais.

4.2.3 Os conceitos da linha de frente e de retaguarda

Conceitos de linha de frente e de retaguarda são vistos por Slack, Chambers e Jonston (l997)

dentro das dimensões de operações, entre as quais ele destaca volume, variedade, variação de

demanda e contato do consumidor. O Esquema 3 ilustra como a linha de frente difere da

retaguarda na dimensão contato com consumidor.

CLIENTES>
LINHA DE FRENTE

Alto contato com cliente
(Operação de processamento do cliente)

CLIENTES>

RETAGUARDA
Baixo contato com cliente

(Operação de processamento de material e informação)

Esquema 3 - Operações de linha de frente e de retaguarda
Fonte: Slack, Chambers e Jonston (1997, p. 54)

No caso de lojas virtuais, o contato com consumidor a loja efetua através do seu site.

Entretanto, operações de processamento de parte do consumidor devem ser associadas com as

seguintes funções: design do site, lógica e facilidade de navegação, cadastro no site, cadastro

de pedido, catálogo, busca pelo site, apresentação dos produtos, informação sobre entrega e

pagamento.

Na retaguarda, o processamento de material ou informações, inclui o processamento do

pedido no sentido informacional e físico. O processamento da informação está associado às

atividades:
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a) guardar ou atualizar os dados de cliente;

b) enviar o pedido para estoque ou diretamente para o fornecedor;

c) reservar o produto para posterior envio;

d) enviar o endereço de entrega para o serviço da entrega (o mesmo pode ser diferente do

último endereço de entrega para esse cliente);

e) processar dados financeiros, emitindo os documentos necessários (dependem do modo

de pagamento e do fato do cliente ser pessoa física ou jurídica);

f) manter o cliente informado sobre o estado do pedido dele durante todo o tempo de

processamento.

Processamento de material refere-se a:

a) tirar o(s) artigo(s) necessário(s) do estoque e completar o pedido;

b) empacotar o pedido separado, pondo o endereço, em face das instruções específicas

dadas pelo cliente;

c) entregar o pedido para o cliente, ou entregar no escritório da empresa de correios

(encomenda);

d) no caso de pagamento em dinheiro, à vista, ainda prevalece na Rússia a prática de
, ..... ; ' ..

efetuar a cobrança tendo o troco necessário.

No caso de loja virtual russa, deveríamos classificar as operações delas como operações

mistas (SLACK; CHAMBERS; JONSTON, 1997, p. 53), quando macro operação (venda

através da Internet), inclui micro operações de alto e baixo contato (por exemplo, o operador

de serviço de entrega entra em contato telefônico com cliente, confirmando o endereço ~

nome da pessoa que recebe a encomenda). O grau de mistura da operação na Rússia é ma~s

alto, pois nas lojas norte-americanas e brasileiras, após o fechamento do pedido, a única

interação com cliente seria com o portador de despachos, que não necessariamente entrega

pessoalmente para o cliente.
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4.3 Comportamento de consumidor

4.3.1 O processo de decisão de compra

A atividade de sucesso dos fornecedores e varejistas supõe que eles entendem da lógica de

tomada de decisão sobre compra. Segundo Kotler (1999), existem cinco papéis que a pessoa

pode executar no processo de decisão de compra:

a) iniciador, de quem sai a idéia de comprar produto ou serviço;

b) influenciado r, opinião de quem influencia na decisão final de compra;

c) tomador de decisão, sobre qualquer parte de processo de compra (o que? como? e _

onde?);

d) comprador, quem efetua a compra;

e) usuário, quem consome o produto ou serviço.

Geralmente, o cliente da loja virtual de livros reúne em si todos os cinco papéis mencionados.

Ele pode ser iniciador, quando ele recebe noticias do site sobre novidades ou quando ele

navega pelo catálogo do site. Claramente, ele é um tomador de decisão quando ele compara os

preços e condições de entrega nos vários sites e toma a decisão e efetua a compra. Quanto ao

papel de usuário, ele pode ser executado pelo próprio cliente ou por outra pessoa. No caso,

quando o visitante da loja não vira cliente e toma decisão de efetuar a compra na loja off-line,

por algum motivo, ele pode delegar os papéis de tomador de decisão e comprador para outra

pessoa.

Segundo Kotler (1999), o processo de tomada de decisão de compra tem as seguintes fases,

mostradas no Esquema 4.
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Identificação da necessidade

•••
Busca da informação

•Avaliação das alternativas

••
'-- D_ec_i_sã_o_d,e_c_om_pr_a -'I

••
Comportamento pós-compra

Esquema 4 - Processo de tomada de decisão de compra
Fonte: Kotler, 1999,p.255

As vendas através da Internet na Rússia ainda podem ser consideradas uma inovação no

varejo. Segundo Rogers' (1962, apud LAMBIN, 2000) o processo de difusão pode ser
. .

definido como a maneira através da qual as novas, idéias , produtos ou práticas estão sendo

adotados pela cultura, ou, em termos de marketing, pelo mercado-alvo. Ele sugeriu uma

classificação de clientes em função de tempo de adoção de inovação:

a) Inovadores (2,5%): os primeiros compradores da inovação, lead-users, elesestão

representando uma porção bem pequena da sociedade;

b) Adotários iniciais (13,5): um grupo maior, composto pelo líderes de opinião nos seus

respectivos grupos sociais;

c) Maioria (68%): composta pela maioria inicial, não líderes, que adotam a inovação

antes da pessoa média, e maioria de retaguarda, que adotam a inovação somente após a

maioria já ter testado;

d) Retaguardários (16%): conservadores, pessoas resistentes à mudanças.

I Rogers, E. M. Diffusion ofinnovations. 4th ed. New York: Free Press, 1962. p. 5.
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4.3.2 Percepção e resposta do consumidor

Segundo Kotler (1999, p. 252), o tipo de comportamento do consumidor influencia na decisão·

de compra, dependendo de grau de envolvimento do consumidor e do nível de diferenças

entre as marcas do produto. Os tipos de comportamento estão apresentados no Quadro 2.

Alto grau de envolvimento Baixo grau de envolvimento
..

Alta diferenciação Comportamento complexo Comportamento orientado na ampla

entre marcas escolha dos produtos

Baixa diferenciação Comportamento atenuando a Comportamento de rotina

entre marcas dissonância

Quadro 2 ~Tipologia de comportamento de consumidor
Fonte: Kotler, 1999, p.252

Segundo Vaughrr' (1986, apud LAMBIN, 2000), vários tipos de processo de resposta podem

ser vistos de forma geral, o que inclui o grau de envolvimento e o método de percepção da

realidade, a qual, por seu turno, depende da percepção da realidade. Segundo uma teoria' de

especialização do cérebro humano:

a) o lado esquerdo, ou método racional, é relativamente mais capaz de articular uma

lógica, ou seja, função de "pensamento";

b) o lado direito, corresponde mais ao método afetivo.

:,'-;

2 Vaughn, R ..How Advertising Works: a planning model revised. Journal of Advertising Research, n. 20,
p.57-65, Feb.-Mar. 1986.
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4.4 Embasamentos teóricos de competitividade e de excelência operacional

4.4.1 O modelo dos gaps

o modelo de qualidade de serviços, ou modelo dos gaps, que trata dessas diferenças

importantes, foi originalmente desenvolvido por Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990);

define cinco discrepâncias que podem afetar a qualidade dos serviços:

a) Gap 1 - O gap entre as expectativas de consumidor sobre 6 serviço e a percepção da

gerência dessas expectativas;

b) Gap 2 - O gap entre a percepção da gerência e as especificações de qualidade de

serviço estabelecidas;

c) Gap 3 - O gap entre as especificações de qualidade de serviço estabelecidas e o

serviço efetivamente entregue;

d) Gap 4 - O gap entre o serviço efetivamente entregue e o que foi comunicado ao cliente

sobre ele;

e) Gap 5 - O gap entre a expectativa de consumidor sobre o serviço e a percepção sobre

o serviço prestado.

O Esquema 5 mostra como o gap 1 se desdobra nos demais 4 gaps:

. ,
'>'-'
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Propaganda boca-a-
boca

Necessidade pessoal Experiência anterior

CLIENTE

EMPRESA

Serviço percebido

Serviço praticado Comunicação com
cliente

Padrões de qualidade
de servi co

Percepção da Gerência
de expectativas do
cliente

Esquema 5 - Gaps na percepção do serviço
Fonte: Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990, p. 23)

{,/;} :-..~.
o primeiro gap acontece quando a gerência não está ciente sobre certas críticas e expectativas

do consumidor ou subestima a importância dessas expectativas para consumidor. Por

exemplo, no caso das lojas virtuais de livros, a gerência pode superestimar a necessidade de

design sofisticado e de personalização de página e subestimar a expectativa de navegação
. '

lógica e carregamento de páginas rápido.

Para fechar o gap ou pelo menos diminuí-lo é preciso estabelecer o que é aceitável pelo

consumidor e o que não o é. Oferecem-se vários métodos (ZEITHAML; PARASURAMAN;

BERRY, 1990, p. 54-60), entre os quais destacamos o uso estratégico de reclamações e os

estudos baseados nas transações. No primeiro método, que pode ser feito com base nas

reclamações (cancelamentos) sobre pedidos atuais, através de contato por e-mail.painel de

discussão ou telefone, a loja pode identificar o problema no seu processo de entrega do

serviço (por exemplo atraso na entrega). O segundo método pode ser usado em forma de

pequeno survey sobre satisfação na entrega do último pedido, o qual poderia ser oferecido

automaticamente pelo site no momento de próximo login desse cliente no site.
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4.4.2 Conceitos de objetivos de desempenho e fatores críticos de sucesso

Em seguida, veremos como fatores competitivos, modelo desenvolvido por Slack (SLACK;

LEWIS, 2003), podem ser utilizados para descrever o posicionamento no mercado e podem

ser empregados na pesquisa dentro de modelo dos gaps.

A empresa pode articular seu posicionamento no mercado de várias maneiras, mas ela vai

acabar definindo sua posição no mercado em termos de dimensões, por exemplo, preço,

qualidade de serviços, etc. Essas dimensões nas quais a empresas está competindo 'são

chamadas fatores competitivos. Diferentes palavras podem ser utilizadas para diferentes tipos

de operação e sua importância relativa vai depender do como a empresa quer competir. No

entanto, as características comuns são que esses termos descrevem o que o cliente pode ver ou

experimentar. O Quadro 3 ilustra a idéia, de maneira preliminar, para dois tipos de operações

contrastantes.

. ,.•
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Loja física da roupa feminina Objetivos de Loja virtual de turismo
Performance

Fatores críticos associados Fatores críticos associados

Atualidade da coleção Roteiros e diversões verificados
"

Qualidade do design e costura Companhias de transporte, hotéis, guias,

QUALIDADE
todos os agentes prestam serviço de

Qualidade de tecidos e acordo e em volume descrito no site
aviamentos

No caso de imprevisto, o cliente recebe
Profissionalismo dos funcionários ajuda no local

Amigabilidade de vendedoras

Tempo de atendimento no balcão, Velocidade de funcionamento do site,

Tempo de trazer as demais roupas
VELOCIDADE Velocidade de cadastrar, fazer pedido;

a serem provadas pela vendedora tempo de entrega

Navegação pelo site, lógica e fácil

Vender o artigo confeccionado de Cliente viaja e utiliza o transporte (de "
tecido adequado, com corte e qualquer natureza), translado, hotéis,
caimento certo, costuras retas, CONFIABILIDADE guias no horário marcado.
com aviamento de qualidade

Clientes ficam informados no caso de
Vender o artigo atual (de moda) alguma mudança

Meios de pagamento facilitadores Versão light do site para usuários, com
conexão de baixa velocidade, vários

Ajustar roupa sem custo adicional tipos de meios de pagamento, vários
FLEXIBILIDADE tipos de entrega, custo de entrega

Reservar o artigo na outra loja da variado dep. do tempo
rede

Troca fácil

Preço dos produtos/serviços Preço de serviços e consultoria
adicionais

CUSTO
Preço de produtos/serviços oferecidos,
preço de entrega, % sobre possibilidade
de credito

Quadro 3 - Fatores competitivos para dois tipos de operações agrupados por objetivos de
performance gerais

Fonte: Slack (2003, p. 45)
Nota: adaptado pela autora
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Vale a pena fazer alguns esclarecimentos sobre como pretendemos usar a idéia de objetivos

de performance para fins do presente trabalho. Duas operações que nós utilizamos para

ilustração têm perspectivas diferentes de cada objetivo de performance em geral, elas

enfatizam aspectos diferentes; o nosso trabalho vai procurar definir e testar com pesquisa de

campo os aspectos valorizados por clientes das lojas virtuais russas e o grau de atendimento

dessas esperanças dos clientes em relação às lojas virtuais no estado moderno.

Cada objetivo de performance representa na verdade o cluster de fatores competitivos

agrupados por conveniência; às vezes, as empresas podem utilizar nomes e agrupamentos que

diferem um pouco. Por exemplo, a existência dos métodos de pagamento do exterior através,

de cartão de crédito e através de ordem bancária influem na qualidade do sistema comercial

da loja e apresentam as características de flexibilidade que a loja oferece ao cliente, ao mesmo

tempo. Nesse sentido, interessante não é a descrição universal, mas mais o aspecto de

consistência com os outros grupos de operações. Esse tipo de pensamento, esse modelo, ajuda

no processo interno empresarial de clarear a mente na hora de definir qual lista de objetivos

de performance genéricos são apropriados ao negócio da empresa em particular.

Custo é diferente de todos os outros objetivos de performance. O fator competitivo do preço

está relacionado ao objetivo de performance custo. Melhoria no custo nem sempre significa a

necessária baixa nos preços para o consumidor final. Operações de custo baixo são pré-

requisitos para competição, em se utilizando a estratégia geral "por custo", mas o fato de se

cobrar os preços maiores não necessariamente reflete altos custos operacionais. Pretendemos

descrever brevemente cada um de cinco objetivos de performance para ver quais são as

nuances de significado que podem ajudar em nossa análise das lojas virtuais de livros.

Qualidade

A maioria de definições de qualidade normalmente refere-se à alta especificação. Qualidade

também pode significar a especificação apropriada, quer dizer, quando o produto (serviço)

está atendendo ao que está sendo esperado dele. Esse fit to purpose nos leva à consideração de

dois conceitos: o nível de especificação do produto e se a empresa atinge a conformidade c.om

essa especificação (SLACK; LEWIS, 2003, p. 38).
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Qualidade de especificação é um assunto multidimencional. As dimensões podem ser

separadas em hard (exemplo: performance, estética, segurança/integridade) e soft (exemplo:

comunicação, amigabilidade, capacidade de responder e ajudar). No caso de loja virtual de

livros, dimensões hard envolvem, por exemplo, dimensões do produto livro (qualidade

gráfica, ausência de defeitos), do site e do sistema comercial da loja (segurança de dados
,U'"

durante pagamento on-line), enquanto entre as dimensões soft podemos destacar uma

interface do site amigável, de navegação fácil e capacidade de tirar dúvidas através de

informação no próprio site ou em outros canais de comunicação oferecidos.

A conformidade com o especificado é o conceito mais operacional por natureza. Ela refere-se

à capacidade da empresa de providenciar de maneira confiável e sustentável os produtos e

serviços para uma definida especificação. Geralmente, a conformidade de dimensões soft é

mais dificil de medir e mais dificil de se atingir.

Velocidade
• '. 1-! 1 r-

No sentido básico, velocidade significa o tempo entre começo e o término de uma operação.

Esse tempo pode referir-se aos eventos óbvios, como o tempo entre pedido e recebimento do

produto pelo cliente, ou ainda se remeter a operações internas como, por exemplo, o tempo

entre entrada do pedido on-line e mudança de estado de pedido (pronto para entrega). Parte

desse tempo transcorrido pode ser de processamento, além do tempo de produzir. certo

produto; ele também pode incluir o tempo de se esclarecer as necessidades particulares do

cliente, tais como, por exemplo, a configuração de um computador ou um itinerário de viagem

aérea.

No nosso caso é interessante se notar o tempo de identificar as necessidades do cliente (busca;

escolha do produtos no site), o tempo de entrega does) livro(s) encomendado(s), tempo de

livro, em falta no momento do pedido, chegar no depósito até virar disponível. Do ponto de

vista de consumidor, todo o processo começa no momento em que ele está ciente de que

precisa de certo produto e termina quando ele está totalmente satisfeito com a "instalação".
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Confiabilidade

o termo confiabilidade utilizado significa fazer as coisas em tempo para os consumidores

receberem seus produtos ou serviços para quando foram prometidos. Isso é parte da total

performance de entrega, dentro do tempo total da entrega. Por esses dois quesitos os

consumidores podem julgar a confiabilidade de uma operação, após o bem ou serviço em

questão ter sido entregue. Teoricamente, alguém poderia atingir a confiabilidade por declarar

o tempo de entrega bem estendido como meio de segurança contra eventuais faltas de

confiabilidade durante várias fases na operação.

Por exemplo, a loja virtual poderia cotar o prazo de entrega duas vezes a mais contrao

praticado no mercado para absorver as imperfeições de sistema de entrega e a falta de gestão

de estoque, no caso de ausência de depósitos próprios. Mas, nesse caso, isso acabaria por

prejudicar o objetivo de performance confiabilidade por dois motivos: o tempo de entrega

estendido não pressionaria a empresa no sentido da melhoria quanto à organização da entrega;

além disso, longo tempo de entrega provoca resposta interna fraca e aumenta o período sem~. ,'-' ,-~.•. -,

valor adicionado. A confiabilidade é um conceito, em princípio, direto: "Confiabilidade =

(tempo de entrega prometido - tempo de entrega atual)." (SLACK; LEWIS, 2003, p. 40).

Flexibilidade

Flexibilidade significa ser capaz de modificar a operação de alguma maneira. Pode ser

alterado o que uma certa operação faz, como faz ou quando. A idéia-chave é a mudança.

Distingue-se dois tipos de flexibilidade: de variedade (uma operação mais flexível mostra

capacidade de produzir mais coisas e em grande variedade) e de resposta (uma operação mais

flexível do que a outra consegue mudar mais rápido). Se consideramos flexibilidade total de

operação como um todo, os seguintes desdobramentos de conceito podem contríbuir "no

entendimento dele: flexibilidade de produto ou serviço - habilidade de introduzir e produzir

produtos inovadores ou modificar os existentes; a flexibilidade pode ser considerada nos

aspectos de mix, volume, mas, para nossos objetivos, mais interessante seria a flexibilidade da

entrega e finalização do pedido - habilidade da loja de entregar o pedido parcialmente ou
··..·.0' "

esperar o finalização dependendo do desejo do cliente, mudar de endereço se necessário,

entregar fora de horário comercial, etc.
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Custo

Para empresas que competem pelo preço, o custo seria o objetivo de performance direto.

Quanto mais baixo fosse o nível de custo, tanto mais baixo poderia ser o preço para o

consumidor final. Pode-se pensar em um mais abrangente conceito de custo, aplicado à

estratégia de operações, definindo o custo, mais amplo, como qualquer input financeirona

operação, o qual permite que ela produza seus produtos e serviços. De maneira convencional,

esses inputs financeiros podem ser separados em três grupos: despesas operacionais, despesas

de capital e capital de giro, o qual é muito importante na realidade russa, na qual tudo

funciona pelo pagamento antecipado 100%.

Esses cinco objetivos de performance são relacionados entre si e influem na percepção do

cliente sobre o produto em geral.

Uma das maneiras de se determinar a importância relativa dos fatores competitivos seria se

distinguir entre fatores ganhadores de pedido e' os qualificadores, conceitos esses
I,:,ft:.\

originalmente desenvolvidos por Hill (1994). O autor destaca a razão de estabelecer os fatores

ganhadores, para vários produtos, de modo a melhorar o entendimento dos mercados de

atuação por parte das empresas e daí elaborar uma estratégia operacional que permite

providenciar beneficios competitivos. As empresas que utilizam a descrição ampla de fatores

de sucesso no seus mercados, como "atendimento ao cliente", correm o risco de servir mal

seus clientes (HILL, 1994, P 32); é preciso aumentar o nível de clareza e de entendimento do

assunto, ou seja, entender quais são as dimensões de atendimento ao consumidor que ele

valoriza mais.

Ganhadores de pedido são fatores que diretamente e de maneira significativa contribuem
{ t· ;~.

para se fazer a escolha e efetuar o pedido numa certa empresa. Os consumidores os enxergam

como razões primárias para fazer a compra. Melhoria de performance nesses fatores resultaria

em aumento de vendas ou crescimento de chances de ganhar pedidos. Um exemplo simples

no nosso caso: para um cliente que mora no exterior e quer comprar os livros em russo da loja

virtual russa, o fator ganhador de pedidos seria a relativamente rara possibilidade de pagar

com cartão de crédito, pois ele não tem opção de pagar em dinheiro ou entender o sistema

complicado de dinheiro eletrônico russo. Para providenciar os fatores ganhadores de pedido, a

loja deve ser melhor nesses itens do que a concorrência.

:. I,.
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Qualificadores podem não ser os fatores-chave, mas eles são importantes de outra maneira.

Eles são os aspectos de competitividade, pelos quais a performance operacional precisa

atingir um certo patamar, senão o consumidor nem considera a empresa como possível lugar

de compra (HILL, 1994, p. 33). No caso de performance abaixo desse nível, o consumidor

não inclui a empresa na lista para a próxima escolha; acima desse nível, a empresa entra no

processo de escolha em termos de ganhadores de pedido. No caso hipotético do consuriiidór

que mora no exterior, a opção de entrega por meio de correio internacional, que não seja

serviço urgente e caro como DHL, seria um fator qualificador. Para providenciar os fatores

qualificadores, a loja deve ser boa como os concorrentes.

Fatores menos importantes são aqueles que não são valorizados pelos clientes na horâde

fazer sua escolha, mas na nossa análise são importantes, pois às vezes a empresa pode prestar

muita atenção e gastar muitos recursos em algo que o cliente dela não considera muito

valioso.

A diferenciação entre ganhadores de pedidos e qualificadores ilustra o fato de que fatores

competitivos são diferentes não somente na sua importância relativa, mas também na sua

natureza. O beneficio competitivo derivado de fator competitivo varia dependendo da

performance operacional na entrega desse beneficio. Então, isso é indicativo de que a

operação ganha sendo perfeita nos diferentes aspectos da performance (SLACK; LEWIS,

2003). O Esquema 6 mostra como os beneficios de ganhadores de pedidos e qualificadores

variam dependendo do nível de performance atingido. Podemos notar que, no caso de lojas

virtuais russas que tem recursos escassos, seria muito importante distinguir os ganhadores de

pedidos de qualificadores para otimização da redistribuição de recursos.
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Esquema 6 - Ganhadores de pedidos e qualificadores
Fonte: Slack, Lewis, 2003, p. 47

Embora alguns estudos empmcos confirmem a idéia de categorizar os fatores críticos- .de

sucesso como ganhadores de pedido ou qualificadores (NEMETS3, 2002, apud SLACK;

LEWIS, 2003), existem duas razões principais para tal crítica (SPRING; BOWDEN, 1997):

a) a idéia de ganhadores de pedidos e qualificadores se baseia em como os clientes

potenciais dos serviços e produtos agem considerando uma única transação; enquanto

consumidores, podem pensar em termos de relacionamento de longo prazo e aceitar as

falhas ocasionais pensando em termos de longo prazo;

b) originalmente, o conceito de fatores ganhadores de pedidos e qualificadores foi

desenvolvido baseando-se nos dados históricos, incluindo a reação de consumidores

individuais quanto aos pedidos individuais. Uma mais tradicional abordagem, voltada
I' ,{:ç

ao mercado, normalmente se refere aos maiores grupos de consumidores na sua

segmentação de mercado.

No caso de comércio B2C, especificamente lojas virtuais, na maioria dos casos, na Rússia não

obtemos ainda um nível de disseminação de compras on-line tão profundo. O consumidor

3 Nemets, P.L. A Longitudinal study of choice, multiple advantages cumulative model, and order winner:
minimum qualifier views of manufacturing strategy. Journal ofBusiness and Management, January, 2002.
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pensa no longo prazo, mesmo que já existam as marcas conhecidas e os compradores fiéis ..fi
elas. Seria interessante estudar a reação e a percepção do cliente com base na experiência que

ele tem - relativamente rara. O formato do presente trabalho não permitiu o estudo de grandes

grupos de consumidores; tais estudos ainda estão em sua fase inicial na Rússia e tratam-se, na

maioria dos casos, de estudos estatísticos e sociológicos dos usuários da Internet russa em

geral. Na melhor das hipóteses, o estudo das compras on-line entra como objetivo secundário.

Na nossa pesquisa, baseamo-nos nas respostas e reações de clientes individuais e nas

experiências individuais deles.

Nesta perquisa, então, se está utilizando os fatores críticos de sucesso operacionais, conforme

o modelo dos gaps, para se analisar a estratégia operacional vista por parte dos clientes.

'. "'i
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5 CONTEXTO DO ESTUDO

5.1 Visão geral da situação social e econômica na Rússia

A Federação Russa (Rússia), país localizado na Europa ocidental e Ásia oeste, ocupa o

território de 17,0754 milhões de quilômetros quadrados. As distâncias entre os pontos

extremos da Rússia são imensas - mais de 9 mil quilômetros do leste ao oeste, e de 2,5 a 4 mil

quilômetros do sul ao norte. A Rússia é banhada pelas águas de 12 mares. No extenso

território há 11 fusos horários. A Rússia faz divisa com Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorússia

e Polônia no leste; com Ucrânia no sudoeste; com Geórgia, Casaquistão no sul, com Finlândia

e Noruega no noroeste, no sudeste com Mongólia, China e Coréia do Norte. A peculiaridade

da Rússia está muito ligada às características geográficas únicas, das quais a mais importante

é tamanho do território (RUSSIA. Ministerstvo Ekonomiki ..., 2003a).4

o relevo é variado: dominam planícies e vales (3/4 do território). As planícies Leste-Européia

e Oeste-Siberiana, divididas pelo montes Urais, são as maiores do planeta. Ponto mais

elevado: monte Elbrus (5.642 metros de altitude) (RUSSIA. Ministerstvo Prirodnykh ..., 2002)

Quatro zonas climatéricas - ártica, sub ártica, temperada e subtropical - determinam o clima da

Rússia com as quatro seguintes estações de ano: inverno longo e com muita neve, primavera

temperada, verão curto e quente e outono chuvoso. As temperaturas médias variam em todo o

território: em janeiro, de _10C a -50 o C; em julho, de 10C a 250 C. Cerca de 14% do território

(Sibéria Norte e Norte do Oriente "Extremo) fica além do círculo polar com o solo

perenemente congelado. A noite lá é de 60 dias. Às paisagens severas dos desertos árticos do

norte sucede a tundra com mofo, líquen e .moita. O inverno na tundra tem duração de oito a
nove meses por ano. Mais para o sul estão espalhadas as famosas florestas russas, que ocupam

por volta de 43% do território do país. A mata densa de coníferas de dificil acesso chama-se

taigá (RUSSIA. Ministerstvo Prirodnykh ..., 2002)

De 1992 até 2001 a Rússia tinha um nome oficial, a Republica Federativa Russa, e foi uma

parte da antiga União Soviética, que deixou de existir em 26 de dezembro de 1991. Rússia é

4 Disponível em <http://www.economy.gov.ru/merit/73>. site do Ministério de Economia e Desenvolvimento
da Federação Russa. Acesso em dezembro de 2003.
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uma federação composta por 21 repúblicas; a estrutura federal também conta com seis

territórios, 49 regiões administrativas, uma região autônoma e dez áreas autônomas. As

cidades de Moscou e St. Petersburgo têm status federal- no total 89 sujeitos federativos.

Segundo dados do Comitê Estadual de Estatística Russo referentes ao censo nacional do ano

de 2002 (GOSUDARSTVENNYI KOMITET ..., 2003), na Rússia moram mais de 100

nacionalidades e grupos étnicos. As maiores nacionalidades são: russos (81,5%), tártaros

(4%), ucranianos (3%) e chuvaches (1,8%). A língua oficial é o russo, falada por 88% da

população. O número total de habitantes no grande território estava em torno de 145.000 mil,

em 2002; o clima severo na maior parte do país causou uma baixa densidade média da

população, cerca 9 hab/km2
• O clima em combinação com fatores sociais e econômicos

determinou a extrema desigualdade na densidade da população: de 58,2 hab/km2 na parte

Central da Rússia (região da clima temperado, no centro histórico da indústria, cultura e

economia) até 1,9 hab/km2 na área da Sibéria Oeste (com clima continental), e 1 hab/km", nas

regiões do extremo oeste, com infra-estrutura muito menos desenvolvida do que na parte

européia do país. Então, 4/5 de toda população russa está concentrada na parte européia e na

região do Ural. A Rússia foi a mais urbanizada república da antiga União Soviética.vNas

cidades moram 74% da população. A razão básica dessa situação é o grande desequilíbrio

entre qualidade de vida na cidade e na área rural.

A peculiaridade econômica do país foi determinada pelo clima que dificulta a agricultura na

maior parte do país, pela existência das riquezas naturais (florestas, água, minérios), pela
" <.1

distribuição da população e pela história. A economia russa no momento ainda está num

período transitório. Os métodos de economia planejada e centralizada não funcionam mais.

Os mecanismos regulatórios de mercado livre ainda não entraram em pleno funcionamento. A

porcentagem do setor privado na economia ainda é menor que a do estadual, mas a

importância dele está crescendo.

Segundo os levantamentos do Ministério de Economia e Desenvolvimento da Federação

Russa (RUSSIA. Ministerstvo Ekonomiki ..., 2003b), a base do PIB (498 bilhões de dólares,

projeção para 2004) forma-se pela produção dos bens materiais, mas a parte relativa aos

serviços está crescendo. A dívida do governo russo, pelos resultados do orçamento de 2~.~~1

seria em tomo de 40% do PIB. No ano de 1998 a dívida foi duas vezes maior do que o PIB.

Vale a pena lembrar que o orçamento do país, no ano de 1995 foi formado com déficit de 9%.
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Existem vários pontos de vista quanto ao futuro crescimento do PIB russo. Peritos do Centro

Analítico do Deutsche Bank utilizam como cenário básico uma taxa de 2 a 3% ao ano, até o

ano de 2010. Na sua carta oficial ao Congresso, o presidente russo, Vladimir Putin",

apresentou o slogan de dobrar a taxa de crescimento do PIB até 2010. Utilizando os dados dos

últimos anos, ele estava pensando em 8 a 9% ao ano. No entanto, a economia russa está sendo

orientada primeiramente para exportação de petróleo e gás; tem estrutura de economia

desequilibrada e muito dependente dos preços mundiais quanto a esses recursos naturais. Sem

melhoramento do clima de investimentos e programas federais de desenvolvimento dos

setores industriais manufatureiros, o governo russo tem poucas chances de mudar a estrutura

até 2010.

Segundo monitoria efetuada pelo Ministério de Economia e Desenvolvimento da Federação
:,., ~: '; , .. -' .-.

Russa (RUSSIA. Ministerstvo Ekonomiki ..., 2003a), no período de janeiro até setembro de

2003, nos três primeiros trimestres desse ano o volume de produção industrial aumentou em

6,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O índice de produção dos bens

materiais e serviços nos setores básicos (indústria, agricultura, construção, transporte e

varejo), nos primeiros nove meses do ano 2003, resultou em 106,7% tendo como base de
}~:;·~'tI

100% o ano 2002.

Em resumo, esse período foi melhor para exportadores do que o mesmo período do ano

anterior, pois os preços mundiais cresceram na média em 18,4%. O preço de petróleo subiu

em 17,5% por barril. Preços de gasolina, díesel e gás natural na Europa, maior comprador de

recursos russos, subiram 30%; os preços de mazute aumentaram 14,9%. Os metaianâo-

ferrosos ficaram na média 11,1% mais caros, inclusive o alumínio (4,1%), cobre (7,9%) e o

níquel (30,3%).

A importação nos primeiros nove meses de 2003, em comparação com o mesmo período do

ano em 2002, cresceu em 22,1 %, isto é, em 52,3 bilhões de dólares. O aumento de comptard~

máquinas, equipamento fabril e meios de transporte foi responsável por esse aumento. A

importação de metais ferrosos, produtos químicos, produtos alimentícios também cresceu.

5 Texto de convocação oficial do Presidente ao Congresso, em 2003. Disponível em:
<http://www.president.kremlin.ru/textlappears/2003/05/44623.shtml>; Acesso em setembro de 2003.
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A inflação no mercado de varejo nesse período resultou em 9,7%, comparados com os 11,5%

no mesmo período do ano anterior. Em geral, a dinâmica de preços no varejo, de janeiro-a,.
setembro de 2003, mostra a possibilidade de se atingir a meta da inflação igual a 12% no final

do ano de 2003.

Segundo o Banco Central da Federação Russa (2003), o salário real desse período aumentou

em comparação com o relevante período do ano 2002 em 9,1%; o tamanho de aposentadoria

media real cresceu 3,8% (no ano 2002 os mesmos dados ficaram em 17,8 e 18%,

respectivamente). O aumento de ganhos da população em janeiro - setembro de 2003

favoreceu o aumento de gastos do consumidor. Na estrutura de uso de rendimentos, a

porcentagem dos mesmos utilizados para pagamento dos serviços e compra dos produtos

diminuiu nesse período e resultou em 71% do valor praticado no mesmo período do .~PR
passado. Em expressão real, os gastos da população destinados ao pagamento dos serviços e

compra dos produtos aumentaram em 7,7%.

No tocante ao estudo da Internet russa e ao retrato de usuários das lojas virtuais russas, é

importante notar algumas características da população russa. Em primeiro lugar, o nível

tradicionalmente alto de educação. Segundo resultados do censo nacional do ano 2002, 65%

da população possui grau superior ou superior incompleto, 92% tem nível médio

(GOSUDARSTVENNYI KOMITET ..., 2003). Esse fato combina com o elevado nível de

educação em informática e o grande e crescente mercado de computadores e, principalmente,

de peças para computadores. Devido ao baixo nível de desenvolvimento do sistema bancário,

o mercado de crédito à pessoa física ainda vive a sua fase inicial, mas tem um potencial

grande. Além disso, o pouco desenvolvido setor de serviços em geral (devido ao passado

soviético e à vivência de 70 anos na economia centralizada e voltada para satisfação de

necessidades estaduais) deixa espaço para o desenvolvimento da prestação de serviços,

inclusive através da Internet.

5.2 Breve histórico de Internet 1995-2003 na Rússia

Sendo um dos países mais populosos do mundo, a Rússia até hoje não pode demonstrar-tão

ampla difusão da tecnologia de rede entre sua população, como nos países desenvolvidos. A
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internet russa (Runet) surgiu com notável atraso em relação à maioria dos outros países e até

hoje não virou uma área de atividades simples, habitual e desenvolvida. Uma das mais

importantes características da Internet russa, que a diferencia da norte-americana e européia,

encontra-se no passado dela: os pioneiros de seu desenvolvimento foram as estruturas

políticas, em vez de empresas. As possibilidades específicas da Internet foram utilizadas pelos

diversos sujeitos da vida política russa na luta por informação durante as eleições e no suporte

informacional da política internacional.

Dessa maneira, a Internet na Rússia estava sendo formada na esfera de comunicação política.

Os pensamentos mitologizados sobre a rede global influenciaram o desenvolvimento da

Internet na Rússia nos anos 90, quando ela acabou de ser incluída no sistema midiapolítico

existente como mais um instrumento de comunicação. Nessa época a rede de computadores

global foi percebida como personificação da tecnologia novíssima e símbolo da cultura

ocidental. Até final de década de 90, a origem norte-americana da Internet foi uma razão de

mitologização, especialmente nas auditorias sem acesso à rede e informadas sobre Internet

somente pela mídia comum. O fato de ter acesso à rede significava na mente coletiva um ato

de familiarização com valores ocidentais e de aproximação ao estilo de vida ocidental

(IVANOV A et aI., 2002).

Gradualmente, o processo disseminou-se e a seguinte etapa de desenvolvimento foi o

florescimento dos recursos recreativos da Runet e o aumento constante da participação de

teenagers, o que, a seu turno, fomentou a noção sobre a Internet como algo não sério.

Um dos mais úteis mitos para indústria virtual foi a idéia de que qualquer empresa deveria ter

sua representação na rede. Até o presente momento, ele permanece um dos mais importantes

drivers do negócio na área de Internet. Milhares de sites mal feitos e pouco renovados

surgiram como conseqüência dessa idéia. O interesse pela nova tecnologia transformou-se em

desilusão e abasteceu a formação de novo mito: a Internet é gasto sem finalidade. .""

Esse fator, junto com a insuficiente divulgação da tecnologia digital, explica o sério atraso do

comércio virtual russo. Mas a distância até a comunidade mundial está sendo diminuído, pelo

menos os índices de crescimento são bastante sérios. A Tabela 1 mostra o crescimento da

quantidade de usuários da Internet russa nos anos 1996-2003.
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Tabela 1 - Quantidade dos usuários da Internet na Rússia

Período Quantidade de Usuários da Internet
usuários da Internet % da população

em milhões

0,4 - 0,8 <1%

2,5 2,20%

2,8 - 3 2,6%-2,8%

5,5 - 6 5-6% .,

9,1 8,3%

11,5 10,5 %

12,1 11,0%

13,0 11,8%

1996-1998

1999

2000

2001

Julho - Agosto de 2002

Março - Maio de 2003

Junho - Agosto de 2003

Setembro -Novembro 2003

Fonte: Yandex (2002,2003), Monitoring (2001), SpyLOG (2001, 2002)
<: ",'

Então, a atitude tensa em relação ao negócio na Internet está virando passado e cada dia mais

empresas russas estão vendo as possibilidades da Internet como meio de aumento de

efetividade e ampliação de seu negócio fundamental.

o uso na Internet das listas de preços eletrônicos, acima discutido, permitiu informar Os

clientes potenciais e convidá-los ao uso dos serviços das lojas virtuais nascentes. O próximo

passo nesse sentido seria o desenvolvimento dos sistemas mais complexos, tais como o de

uma loja virtual. A mais simples loja virtual permite divulgar na rede o catálogo dos produtos

ou serviços; as mais desenvolvidas oferecem o ciclo completo de venda e pós-venda.

As tendências mundiais são atuais no mercado russo também: a Internet na Rússia

gradualmente se transforma de um espaço de importância secundária de propaganda e

informação para um instrumento necessário de negócios. O crescimento da quantidade de

usuários, o acesso de banda larga e o crescimento das redes domiciliares facilitam esse

processo.
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5.3 Desenvolvimento do comércio eletrônico B2C na Rússia de 1997 a 2003

Hoje, o comércio eletrônico é um mercado já formado e que está se desenvolvendo em

conformidade com leis econômicas e que já tem seu passado. Pouco tempo atrás, na época de

formação da Internet na Rússia, somente poucas grandes e lucrativas empresas poderiam ter

representações virtuais. Naquele tempo, 1990-1996, tudo começava com os sites não

interativos e sua única razão era levar os clientes potenciais para a loja física existente. Uma

representação na rede foi entendida como informar os telefones de contato, endereço e

esquema de como chegar - o correio eletrônico era uma raridade. No entanto, gradualmente,

com o desenvolvimento dos sistemas de manutenção de banco de dados e o aumento de

capacidade de tráfego dos canais de transmissão, começaram a aparecer na Internet versões

das listas de preços sujeitas à renovação periódica.

Via de regra, nesse momento a "loja virtual" significava a interpretação na Internet da. loja

real, que permitia acessar a lista de preços dessa loja real através da Internet. Assim

apareceram os catálogos on-line A partir daí aconteceram três mudanças importantes que

asseguraram a existência do pleno valor das lojas virtuais como organizações independentes:
n. l '(t

a) meios de interação com clientes foram enriquecidos: o cliente recebeu a possibilidade

de não somente visualizar a lista de preços, mas também encomendar e depois efetuar

o pagamento dos produtos e serviços num click de mouse;

b) realizou-se o rompimento entre lojas reais e as verões on-line delas, isso significava

que a loja virtual poderia existir independentemente da loja real;

c) começou o faturamento dos serviços ou produtos não somente para os consumidores

finais, mas também para os distribuidores.

A história do surgimento das primeiras lojas virtuais russas retrocede à "antiga" época da

Internet russa, no ano de 1995. Entretanto, a maioria da comunidade Internet acha qúita

primeira loja virtual foi a loja da empresa Partia (Ilapras), porque ela foi desenvolvida para a

feira Comércio e Estoque 97, em fevereiro de 1997, e foi amplamente divulgada por causa da

famosa marca do dono, uma rede de lojas reais de eletrodomésticos Partia. Nessa época, a

mídia, os usuários da Internet e os visitantes da feira precipitaram-se para ver a novidade, a

loja virtual funcionando, e começaram a fazer compras. As detalhadas reportagens sobre II
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loja na mídia levaram à sensação de que ela foi a primeira loja on-line na Rússia. Na

realidade, ela foi a primeira grande loja virtual com ciclo completo de venda.

Dessa maneira, o comércio eletrônico na Rússia começou a se desenvolver,

independentemente, há muito tempo e só depois atraiu a atenção dos órgãos governamentais.

Até o momento em que o governo seriamente prestou atenção a essa área de economia, ela

ficou num estado mal definido, com direitos jurídicos não definidos e responsabilidades

vagas. No ano de 2000 se decidiu elaborar o Programa Federal de Desenvolvimento p,~r.~,~

Comércio Eletrônico na Rússia, para o período 2001-2006, sobre qual deveriam participar

organizações governamentais além de associações de empreendedores e empresas, os quais

dariam suas recomendações. Posteriormente, esse programa virou parte de um Programa

Federal denominado Rússia Eletrônica, que entrou em vigor em 28 de janeiro 2002. Pouco

antes disso, em 11 de janeiro de 2002, o Presidente assinou a Lei Federal "Lei sobre. a
, ~ - t \

assinatura digital'", O mercado russo de Tecnologia da Informação aceitou favoravelmente a

entrada em vigor das duas leis, avaliando em grande parte não o conteúdo, mas o fato da

aceitação por parte de governo e, especialmente, do Presidente, da necessidade de compor

uma base jurídica para um comércio eletrônico civilizado.

Em 2003, existiam cerca de 3600 lojas. O gráfico 1 mostra a dinâmica de desenvolvimento

das lojas russas virtuais, registradas no catálogo Rambler's TopShop, um dos mais respeitados

sites de busca russos. O Rambler possui um catálogo de lojas virtuais desde 1996; em 2003,

estavam registrados aproximadamente 3600 sites.

6 Texto da lei disponível em <http://www.intemet-Iaw.ru/intlaw/laws/ecp.htm>; acesso em setembro de 2ooi"
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Oinamica de abertura das lojas virtuais
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Gráfico 1 - Dinâmica de abertura das lojas virtuais
Fonte: Rambler7 -

Segundo ECOMMERCE (200 I), apesar do alto nível de correlação da conjuntura russa com a

situação mundial, principalmente com a situação da NASDAQ, que no ano de 2000 continuou

a cair, a quantidade das lojas novas tende a aumentar. As causas principais desse crescimérit~

contraditório são as particularidades de desenvolvimento e traços distintivos da Internet russa.

A mais alta velocidade de crescimento foi notada em 2000, quando os empreendedores russos

estavam com pressa de entrar no mercado virtual e abriram as lojas para futuras possíveis

vendas.

Possivelmente alguma desaceleração terá efeito com o tempo, e a reação à crise do segmento,

a longo prazo, refletirá nos índices de crescimento do comércio eletrônico russo. Mas, por

enquanto, a caída das dot.com norte-americanas não mudou a disposição positiva dos

empreendedores russos. O ano de 2001 foi um período difícil para o negócio on-line, mas no

ano de 2002 a situação melhorou tanto, devido ao aumento de investimentos, que se chegou'a

um break-even e ele começou a dar lucro. O segmento de comércio eletrônico cresce a taxas

maiores, se o compararmos com segmentos de projetos de conteúdo e propaganda na Internet;

isso leva à abertura das novas lojas de um lado,e também ao processo contrário, venda ou

7 Disponível em <http://www.rambler.ru>.
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aluguel das lojas virtuais para quem possa bancar as despesas de infra-estrutura. Por exemplo,

a holding Mail.ru alugou seu projeto, loja 24X7, para a grande holding eHouse, que já tinha

nove lojas naquele momento (SAKUN, 2003).

Falando dos maiores players do mercado e de relações de propriedade, no momento, a maior

loja virtual russa, Ozon.ru, pertence ao ru-Net holding, que também possui o site de busca

Yandex. Outras lojas existem, como empresas independentes, ou pertencem às duas holdings

que reúnem somente as lojas virtuais: eHouse (19 lojas) e eSeller (6 lojas).

Não existe ainda uma fonte russa de informação renovada periodicamente e confiável sobre a

estatística do volume de vendas e faturamento das lojas virtuais. Mesmo assim foi possível

avaliar o tamanho do mercado, baseando-se nos dados financeiros avulsos publicados pelos

grandes players de área e nas conclusões de companhias de investimento e análise.

A holding eHouse foi criada em Moscou, em 2000, e hoje tomou-se o maior varejista

eletrônico na Internet russa. No momento, possui 19 lojas virtuais, sem contar os projetos de

conteúdo e projetos de propaganda e marketing on-line. O faturamento de todas as lojas

virtuais dela, no ano de 2002, atingiu 30.878.000 dólares. O holding apresentou o crescimento

de faturamento de 35% referente ao ano de 2001 (22.780.000 dólares). Foi terceiro o ano

consecutivo lucrativo para todas as lojas do holding. No ano de 2002, o lucro liquido chegou

926.000 dólares (INFO-BUSINESS, 2003).

O faturamento da Ozon.ru, maior loja virtual russa, aumentou em 60% no ano de 2002, em

comparação com 2001, e resultou em 3.850.000 dólares. Os dados sobre lucro não fo~~n;t

publicados. Mvideo.ru, um dos líderes de vendas de eletrodomésticos e computadores,

divulgou os seus resultados no primeiro semestre de 2003 - faturamento de 3.000.000 dólares.

A empresa demonstrou crescimento on-line de 50%, comparado com mesmo período do ano

de 2002 (2.000.000 dólares), segundo Veretschagin (2003). Nem todos foram bem sucedidos

no ano de 2002; por exemplo, a holding eSeller fechou dois projetos - um deles, o MyShop.ru,

que dava prejuízo desde 2000. No momento, a holding fez uma aliança de marketing e

propaganda entre quatro lojas independentes.

Na falta de dados financeiros disponíveis, surgtram várias tentativas de se avaliar o

faturamento das lojas de livros baseando-se no valor de compra médio e na quantidade de
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transações: os analistas avaliam a quantidade de clientes como 1 a 1,5% da quantidade de

visitantes, cuja informação pode ser consultada na empresa de estatística de Internet SpyLOG;

o valor de compra está em torno de 10 a 20 dólares, como resultado de dados médios

apresentados pelo dirigentes das lojas nas entrevistas conduzidas. Quanto ao lucro bruto, eles

avaliam entre 30 a 40% de faturamento. Não acho muito útil reproduzir os resultados dessas

avaliações em detalhes, pois continuam ser meras avaliações, mas a conclusão mais

importante é que somente grandes e bem administradas lojas conseguem gerar lucro

(ECOMMERCE, 2002).

Mas as lojas russas estão ainda no começo do caminho para compensar os investimentos. Por

exemplo, a Bolero.ru, loja de livros que pertence à holding eHouse, atingiu break-even e virou

lucrativa em fevereiro de 2001. A diretoria achou que ela, primeira das 19 lojas da holding,

compensou os investimentos de 1.000.000 dólares no ano 2003 (CHKRED, 2004). Já

mencionada várias vezes, a "Amazon" russa, a Ozon.ru, ainda não se tornou lucrativa .e1J.l

2003, trabalhando sem prejuízo operacional desde final de 2002. Isso levou a negociações da

ru-Net Holdings com a Promopost Fulfillment, empresa de venda, pelo catálogo, de 50% da

Ozon.ru (DOLGOV, 2004).

Existe uma maneira indireta de se avaliar o tamanho de mercado: através dos resultados de

estudo de mercado de computadores e acessórios para informática, o maior segmento de

mercado russo em termos de faturamento. Segundo estudo da SpyLOG (2003a), no primeiro

semestre de 2003 foram vendidos 36 milhões de dólares, dos quais a eHouse ficou com 17,2.

De maneira bruta, esse segmento responde por 40 a 45% do mercado total. Então, mantendo-

se o ano todo com vendas elevadas, até o final do ano o mercado todo de varejo eletrônico

deveria faturar cerca de 195 a 215 milhões de dólares. . ../ .
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Segundo dados de companhia de investimentos Brunswick UBS Warburg (2002), no ano

2002, o mercado de varejo eletrônico russo resultou em 240 a 260 milhões de dólares, tendo o

lucro de todo setor B2C no ano 2002 chegado a 21 a 22 milhões de dólares. Houve um
.: I t".....:

crescimento significativo se comparado com o resultado do ano de 2001 (100 milhões -dê
dólares), quando o lucro não superou 9 milhões de dólares. Os dados de 2003 são disponíveis

somente em forma de previsão: faturamento de 650 milhões de dólares com lucro de 48 a 50

milhões de dólares. A situação é apresentada no Gráfico 2.

,------------------_ .._._- ...----_ .._--
Crescimento de vendas e lucros das lojas virtuais,

bilhoes de USD

700 r--------------16~O-----,
r--600 f--------------I I------l
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Gráfico 2 - Crescimento de vendas e lucros das lojas virtuais
Fonte: Brunswick UBS Warburg (2002)
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A dinâmica de crescimento do mercado de comércio eletrônico B2C russo mostra

perspectivas reais. Esse fator explica o aumento de interesse pelo comércio eletrônico, 'por
parte dos grandes grupos nacionais e investidores do exterior. Mesmo que o volume total

desse mercado seja ainda minúsculo em relação ao faturamento de grandes varejistas off-line,

o nível de investimentos em alguns lojas on-line já pode ser comparado com investimentos

em lojas off-line em Moscou. Por exemplo: em 2002, 80% da loja 003.ru foram vendidos para

a empresa Ariston, de origem italiana, distribuidora e varejista no segmento .de

eletrodomésticos. O valor de compra não foi divulgado, mas estamos falando de centenas -de

milhares de dólares norte-americanos (GORCHKOV, 2002). A acima discutida compra de

metade da Ozon e o aluguel de 24X7 para a eHouse podem ser exemplos dessa fase de

desenvolvimento do varejo eletrônico russo.
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A etapa inicial de se marcar presença no promissor mercado em crescimento de comércio

eletrônico russo acabou. Começou a longa etapa de concorrência pelo cliente real, na qual as

atividades começam após o cliente apertar o botão "fechar o pedido" e desempenham o papel

principal. Entre os fatores que limitam a escala de desenvolvimento do comércio eletrônico

B2C na Rússia podemos destacar:

a) quantidade de usuários da Internet insuficiente (mais de 20% da população, somente

nas grandes cidades);

b) infra-estrutura de telecomunicações fraca, devido às grandes distâncias do país;

c) baixo nível de difusão dos meios de pagamentos fora a forma em espécie para pessoas

físicas;

d) nível de renda médio baixo, em comparação com países desenvolvidos;

e) ausência de um sistema de entrega express por todo território do país.

5.4 As tendências de comércio B2C e experiência mundial

Como no comércio ojJ-line, as transações que levam à compra e venda de produtos e serviços

on-line podem ser divididas pelo método de interação: negócio - negócio (B2B), negócio -

consumidor (B2C) e consumidor - consumidor (C2C). Diferentemente do comércio ojJ-line,

no on-line os limites entre esses métodos de interação são menos rígidos. Por exemplo,

freqüentemente, nos leilões eletrônicos C2C, atrás de um nickname de pessoa física pode estar

uma empresa, enquanto a empresa no seu site pode abrir canais de venda tanto para negó~iõ,

quanto para o consumidor final8.

Nos EUA, maior player mundial no comércio eletrônico, observa-se o padrão de distribuição

de faturamento B2B contra B2C, na razão de 90 por 10. Mesmo assim, no período 1995-1998,

nos Estados Unidos a velocidade de desenvolvimento de B2C ultrapassou os índices de

crescimento de B2B. Entre os fatores que influenciaram esse crescimento podemos destacar o

estado de desenvolvimento da cultura on-line (em 1995, havia 15 milhões de assinantes de .

serviços tipo AOL), ótima infra-estrutura de telecomunicações, alto nível de difusão de

8 Confirmação disso pode ser observada no funcionamento das fileiras de vendas russas, que foram
organizadas para B2C, mas com o tempo começaram a desenvolver as soluções B2B também.
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cartões de crédito, mais de dez anos de existência da cultura de compras pelo catálogo e

efetivos sistemas de entrega expressa (TNT, FedEx, DHL). ..'

Entre os fatores importantes no desenvolvimento das lojas virtuais antes de 2000, no período

de "on-/ine puro", podemos destacar o aumento desnecessário de capitalização das empresas,

gastos em marketing e propaganda elevados, esforços focados no atrair o visitante a qualquer.

custo e fluxo de investimentos abundante. O entusiasmo por investir no negócio somente P9f

ser negócio virtual levou à falência supervalorizadas lojas virtuais, como a Pets.com e a

Boo.com que gastaram milhões em investimentos com propaganda e competição por custo

(MATT, 2003), o que, no final, resultou em queda das ações das empresas de Internet na

NASDAQ = 2000 (FINGAR, ARONICA, 2001). Entre as propriedades que caracterizam o

desenvolvimento das lojas virtuais podemos mencionar o aumento do nível de lucratividade

do negócio, a retenção dos clientes, a ampliação do sortimento de produtos, o

desenvolvimento de serviços adicionais, a personalização do atendimento e a atenção especial

à qualidade do mesmo. Devemos notar que, na Rússia, a etapa de atenção especulativa foi

mais do que moderada e a transferência à segunda etapa, evolucionária e menos dramática .

.. -
Segundo os dados da comScore Media Metrix (2003), 150 milhões de americanos navegam

na Internet, quase 51% da população do país; cerca de 91 milhões de usuários efetuaram pelo

menos uma compra on-/ine em 2003.

O Departamento de Comércio do Census Bureau dos Estados Unidos (CENSUS BUREAU,
~(.! \.~\,;

2003) anunciou que o faturamento no varejo de comércio eletrônico no mercado norte-

americano no terceiro trimestre de 2003 estava estimado em 13,291 bilhões de dólares, com

crescimento de 27%, comparado com mesmo período de 2002. Estudo recente, conduzido em

conjunto pela Goldman Sachs & Co., Harris Interactivve e Nielsen/NetRatings (NIELSEN

NETRATINGS, 2003) mostra uma realidade mais favorável para as lojas on-line do que o

previsto: no período de festas de 2003, os consumidores americanos gastaram em compras via

Internet 18,5 bilhões de dólares, 46% a mais do que no ano de 2002. No ano 2003, os gastos

dos americanos nas lojas virtuais aumentou de 16,4 % a 20,5%, em relação a 2002.

A Europa Ocidental está atrás do líder, mas sempre diminuindo o gap. Em 2001, segundo

análise da Accenture (2001), as lojas da França, Alemanha, Espanha e Grã Bretanha seguiraní

o padrão de desenvolvimento dos EUA, com atraso de dois anos (nível dos EUA de 1999).
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Um dos grandes limitadores de desenvolvimento do comércio eletrônico na Europa, como na

Rússia, é a entrega nas regiões distantes do país; os outros correios nacionais na- Europa

trabalham melhor do que o correio federal russo, mas não podem ser comparados com

empresas de iniciativa privada norte-americanas. Pela opinião da Forrester (2003), mais um

fator que limita a difusão do comércio B2C europeu foi a velocidade baixa de acesso à

Internet. O acesso de banda larga aumentará bastante o uso das lojas virtuais na Europa. No

entanto, a Europa tem suas vantagens entre as quais está o ser único de todas redes móveis.de

telecomunicações.

O acesso de banda larga e o desenvolvimento rápido das redes domiciliares merece atenção

especial, pois os varejistas on-line irão desenvolver suas habilidades de vender on-line. O

carregamento rápido de páginas diminui o tempo de acesso à informação; os clientes recebem

muito mais informação sobre o produto e isso leva ao aumento dos gastos. 20% de usuários,

que começaram a utilizar os serviços da Internet em 2002, e 48% de usuários mais experientes

(que já utilizam a Internet desde antes de 2002) notaram o aumento dos seus gastoson-line.

Mas essas influências são diferentes para várias categorias de produtos vendidos:

computadores, eletrodomésticos e outros produtos "complexos", que exigem muita
. ;

informação, ou produtos como CD's, que podem ser testados antes de se comprar, vendem-se

melhor com acesso de banda larga. Enquanto também existem as categorias que não sentiram

a diferença. O acesso rápido domiciliar permite efetuar as compras no horário disponível,

dada a exigência da informação sobre o produto, além da própria disponibilidade de produto e

serviços interativos.
. . ;" ", :'"

Europa Oriental e Rússia estão muito atrasadas em comparação com os EUA e a Europa

Ocidental, em todos os parâmetros: quantidade dos usuários da Internet, faturamento de

comércio on-line e valor de compra média. Nas previsões otimistas para ano 2006, feitas pela

empresa canadense Strategis (2003), o faturamento mundial é avaliado em 561 bilhões de
d•.•lr.c).

dólares, sendo que os EUA respondem por 39% e a Europa Oriental está um pouco à frente da

África e Oriente Médio (1%), com 2%.

Resumindo as tendências básicas para B2C no mundo: crescimento extensivo das lojas

existentes e grupos de produtos existentes, baseado no aumento da quantidade de usuários da

Internet e clientes das lojas on-line e no crescimento intensivo sustentado pelo aumento de

faturamento dos grupos de produtos/serviços que ainda não vendem através da Internet ou na
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criação de novos produtos. Ambas as direções de crescimento dependem do nível de
. t.;. ~ li.r,;

segurança dos pagamentos on-line, do índice de confiança do consumidor, da velocidade de

acesso e do desenvolvimento das redes domiciliares.
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6 SITUAÇÃO PRESENTE DO COMÉRCIO ELETRÔNICO B2C NA RÚSSIA

6.1 Modelos de negócio no comércio B2C russo

Entre os métodos de venda de produtos no varejo através de Internet podemos destacar três

tipos de recursos de comércio eletrônico russo Web - vitrines, Lojas virtuais (Lojas on-line)

e Internet - sistemas comerciais. Definimos esses 3 tipos de recursos e descrevemos porque

eles são atrativos e trazem vantagens para vendedores e clientes:

a) web - vitrine: a lista de preços de uma empresa comercial montada com uso de meios

de web-design e exposta na Internet, sem conter a lógica de processos de negócio

dessa empresa comercial;

b) loja virtual: contém, além da web-vitrine (linha de frente), toda a lógica de negócio

necessária para a administração do processo de comércio através da Internet (linha de

retaguarda);

c) Internet - sistemas comerciais: são lojas virtuais, linhas de retaguarda que estão

inteiramente no regime de tempo real; estão integradas aos processos de negócio da

empresa comercial.

A web-vitrine é uma solução mais barata, mas possui sérias limitações:

a) permite organizar a venda somente sob encomenda;

b) solução muito rígida para administração e inútil para promoções e ações de marketing;

c) não diminui as despesas com pessoal e nem as despesas operacionais;

d) a imagem da empresa que abriu a web-vitrine simples é sempre pior que a da empresa

que trabalha através de uma loja virtual.

Mas a conclusão mais importante é que, para uma empresa de comércio eletrônico, uma web-

vitrine continua pouco efetiva ou ainda leva a prejuízos",

9 Ver os exemplos de web-vitrines disponíveis em <http://invest.permtpp.ru/web-window/guin/guin_3.php>



A loja virtual é muito mais vantajosa para a empresa comercial (especialmente para empresas

de médio porte). O seu objetivo é realmente administrar todo o processo de vendas via

Internet e as ações de marketing; efetuar as vendas de pronta entrega e sob encomenda;

diminuir a quantidade de gerentes de venda, etc. A criação de uma loja virtual exige mais

gastos iniciais, se comparada com uma web-vitrine, mas vale a pena, pois o retomo será mais

atrativo devido a mais alta rentabilidade da loja virtual. Existe a alternativa real para quem

não quer ou não pode criar a própria loja virtual: o aluguel da solução, de empresa

especializada. Nesse caso, os gastos iniciais serão distribuídos mais uniformemente durante o

tempo. Bons exemplos de lojas virtuais são a Ozon.ru, a Porta.ru, a Mvideo.ru e a Biblion.ru.

Os sistemas comerciais na Internet ainda não estão representados na realidade do comércio

eletrônico B2C russo. Somente as grandes Internet holdings eHouse e ru-Net estão

trabalhando nessa direção.

Do ponto de vista do visitante, todas as três soluções parecem iguais. Quando ele interage

com a forma externa de qualquer sistema, ele sempre vê o web-catálogo, o sistema de

navegação e o sistema de processamento de pedidos. Na prática, preferências de visitante

dependem da usability do uso do catálogo e do sistema de navegação. Mas quando ele vira

cliente, no momento de início do processo de compra, ele logo perceberá as vantagens das

lojas virtuais e dos sistemas comerciais - Internet. Entre essas vantagens, podemos destacar a

possibilidade de um sistema de descontos mais flexível, a emissão imediata da nota fiscal com

preço de entrega, seguro, além de poder acompanhar o estado do processamento do seu

pedido on-line.

Gostaria de mencionar mais dois tipos de recursos eletrônicos no funcionamento do comércio

eletrônico russo: projetos de conteúdo informacional, tais como portais, enciclopédias do

consumidor, sistemas de pedidos on-line, etc (por exemplo, Podberi.ru, Yandex.ru,

Rambler.ru) e fileiras de vendas (por exemplo, Torg.ru, Otvet.ru). Para as empresas de

pequeno e médio porte é dificil se ter um orçamento significativo para criação e promoção dos

próprios recursos eletrônicos, por esse motivo as fileiras de vendas são mais atrativas para

essas empresas. Na Rússia, foi desenvolvida e oferecida a seguinte solução: foram construídas

as fileiras de vendas virtuais, onde estão apresentados dados de produtos, tanto de donos de

próprias lojas virtuais quanto de empresas que somente alugam soluções (web-vitrines, lojas).

Os proprietários das fileiras estão promovendo um único "ponto de entrada na Web", o seu
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site, enquanto os visitantes, atraídos por eles, podem ver propostas de todas as web-vitrines e

lojas virtuais representadas na fileira de vendas 10.

Para verificar o estado de desenvolvimento do comércio eletrônico da Rússia basta comparar

o ano de 2000, quando na Rússia não existia sistema comercial e havia poucas lojas virtuais,

mas, em compensação, foi registrada uma enorme quantidade de tipos de recurso comercial

menos desenvolvidos como web-vitrine (NOVOMLINSKI, 2000), com o ano de 2003. No

momento, a quantidade de web-vitrines caiu, a quantidade de lojas virtuais aumentou e

começou um movimento na direção de construção de sistemas comerciais pela Internet, além

do pleno funcionamento de vários recursos de conteúdo informacional e de fileiras de vendas

virtuais.

Em meio à variedade de formas de representação no ambiente virtual e de vendas através da

Internet, podemos salientar os modelos básicos utilizados: projeto corporativo e Internet-

projeto. O caminho mais fácil e economicamente viável escolheram as varejistas off-line, as

quais utilizam suas lojas virtuais como mais um canal de distribuição de seus produtos. Belos

exemplos de projetos corporativos no mercado russo são a Biblio-Globus e a Alpina.ru, as

lojas de livros/CD/DVD russos, análogas à loja norte-americana Barns&Noble. No segmento

de computadores, podemos destacar a Ultracomp.ru e a Mvideo.ru. As vantagens delas:

sistema de logística desenvolvido e marca famosa e sólida mas o sortimento está limitadoao

estoque da loja o.fJ-line e às possibilidades de seus fornecedores. O Esquema 7 ilustra o

funcionamento desse tipo de lojas virtuais.

10 Fileiras de vendas são organizadas por provedores de acesso à Internet (que recebem o pagamento de aluguel
das web-vitrines, de hosting etc), por empresas de telecomunicação, operadoras de telefonia, pois isso leva à
ampliação da base de clientes.
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Esquema 7 - Estratégia de desenvolvimento dos projetos corporativos
Fonte: Novomlinsky (2001)
Nota: adaptado pela autora

Outro conceito foi escolhido pelos criadores de lojas virtuais, modelo de Internet-projetos,

sem ligação com a existente infra-estrutura de negócio ojJ-line. O Esquema 8 mostra a

estratégia de desenvolvimento desse tipo de loja virtual. Entre os exemplos, podemos destacar

a maior loja russa, a Ozon.ru, análoga russa à famosa Amazon.com, além da Colibri.ru e da

Biblion.ru. Entre os varejistas on-line, também podemos achar bons exemplos de

desenvolvimento desse modelo: Dostavka.ru (computadores, telefonia móvel), Wstore.ru

(computadores e acessórios para informática), Porta.ru (computadores e eletrodomésticos),

service777.ru (supermercado). As vantagens desse modelo são o sortimento mais variado, o

que atrai os clientes, e a ausência de custos de manutenção de estoque. Desvantagens são a

falta de infra-estrutura, a logística complicada e a instabilidade nas entregas, devidas à grande

quantidade de fornecedores. Por causà disso esses tipos de projetos são mais bem sucedidos se

contam com suporte de grandes varejistas ojJ-line e sólido desenvolvimento de esquemas de

entrega e pagamento.
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Esquema 8 - Estratégia de desenvolvimento dos Internet-projetos
Fonte: Novomlinsky (2001)
Nota: adaptado pela autora

Um movimento em direção a um modelo misto já foi comentado na seção 3.3. Quais seriam

as perspectivas de desenvolvimento da Internet-projetos quando estes começam a se

aproximar do business off-line criando sua própria infra-estrutura? Existem os seguintes

caminhos nessa direção:

a) compra da loja virtual, ou parte dela, pelo varejista off-line (exemplos: 003.ru e

Ariston);

b) compra do negócio off-line, ou parte dele, pela loja virtual;

c) cooperação com negócio externo off-line por meio de programas de parcena

(Colibri.ru e editora e distribuidora Knorus);

d) criação da loja virtual, desde o início contando com a cooperação da varejista off-line

(sotino.ru em cooperação com Severen, da área de telefonia rnóvelj'";

Por seu turno, a classificação das próprias lojas virtuais (lojas on-line) pode ser representada

pelo modelo de negócios, pela relação com os fornecedores ou pelo tipo de produto vendido.

Os primeiros dois critérios já foram discutidos acima; adiante vamos nos aprofundar no

critério de classificação por produto vendido, de modo a oferecer um mais detalhado quadro

do mercado.

li Temos que diferenciar essa possibilidade do projeto corporativo, desde o início; nesse caso, um time da loja
virtual com sua marca entra em cooperação com operador oif-line.
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Segundo o catálogo do Rambler e utilizando os dados da SpyLOG, as lojas podem ser

classificadas, pelo tipo de seu produto principal, nas seguintes categorias, conforme

apresentado na Tabela 2:

Tabela 2 - Estrutura das lojas russas virtuais por categoria de produto

Categoria Total (3604)
Informática e Internet
Eletrodomésticos
Livros, Música
Produtos para casa
Presentes
Reforma e construção
Auto, moto
Telefonia móvel
Turismo, Laser
Supermercados (produtos alimentícios)
Beleza e Saúde
Esporte
Serviços
Medicina
Produtos para escritório, papelaria
Moda
Produtos para crianças

543
380
270
242
265
251
230
211
188
187
168
134
129
120
104
100
82

Fonte: Ramblerl2 , Spyl.og"

Dois parâmetros podem caracterizar as vendas: volume por categoria de produto e quantidade

de transações (pedidos) por produto. Devido à pouca transparência financeira do mercado

russo já discutida anteriormente, foi possível somente avaliar esses parâmetros baseando-se na

informação revelada pelas lojas e publicada pelas agências de consultoria e análise. A Tabela

3 mostra que as principais tendências das vendas on-line russas são as vendas de

computadores, informática, livros, eletrônica, além de áudio e videocassetes, o que difere

muito da estrutura de vendas off-line e da estrutura das vendas on-line em nível mundial.

Tabela 3 - Volume de vendas por categoria de produto

Categoria IPorcentagem
Computadores e acessórios para informática 45%
Livros, CDs, DVDs etc. 28%
Supermercados, produtos alimentícios 17%
Demais categorias 10%

Fonte: Expert (2002)

12 Disponível em <http://topshop.rambler.ru> (Catálogo on-line da loja)
13 Disponível em http://dir.spylog.ru (Catálogo on-line da loja)

http://dir.spylog.ru


Tabela 4: Quantidade de transações por categoria de produto

Categoria Porcentagem
Computadores, peças de computador e acessórios
para informática
Livros, CDs, DVDs etc.
Supermercados, produtos alimentícios
Demais categorias

8%

71%
12%
9%

Fonte: Expert (2002)

Segundo as tabelas 3 e 4, Livros, CD's e DVD's respondem pela maiona dos pedidos

atendidos, mas eles representam somente 28% do faturamento. No entanto, somente 8% das

transações são referentes a 45% de todo o faturamento das lojas virtuais russas

(computadores, peças de computador e acessórios para informática).

No momento, as lojas virtuais são o tipo de recurso eletrônico no comércio B2e na Rússia

que cresce mais rapidamente. De toda a variedade de lojas virtuais, podemos destacar os

projetos corporativos e a Internet-projetos, e notar o movimento rumo à união com operadores

e varejistas oiJ-line. A quantidade de lojas continua aumentando. A estrutura de vendas não

difere mito da estrutura mundial: os mais fortes são computadores e peças para computador,

livros, CD's, DVD's, celulares e eletrodomésticos.

6.2 Dinâmica da indústria (concorrência)

Se dividirmos o número referente ao público ativo das lojas on-line durante o dia pela

quantidade dessas lojas, obtemos cerca de 270 visitantes por loja. Nessa situação, a loja on-

line precisa ser uma das líderes. Por causa disso a luta por quantidade de visitantes

(compradores potenciais) e pelo reconhecimento da marca continuaram os fatores mais

importantes de concorrência.

Uma marca bem conhecida ajuda não somente a aumentar a efetividade da interação com os

fornecedores, investidores e anunciantes de propaganda, mas também a aumentar a confiança

da clientela (lealdade e fidelidade do cliente, a confiança dele na marca ajuda na hora de

escolher a loja, pois na Internet basta um click para trocar de loja). A loja on-line já
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conhecida, com reputação no mercado, pode contar com 50 a 60% das compras efetuadas por

clientes que já, no mínimo uma vez, utilizaram o serviço dessa loja.

Qualquer loja virtual tem concorrentes em duas grandes categorias: varejo off-line e varejo

on-line. Até pouco tempo atrás, a maioria das grandes players de varejo off-line não mostrava

interesse nas possibilidades de comércio eletrônico. O volume de vendas via Internet era

insignificante, se comparado com o faturamento tradicional deles. Empresas de médio para

baixo porte entraram na Internet, visando diversificação. Mas os grandes varejistas estão

entrando e, num futuro próximo, se tornarão líderes no mercado eletrônico.

No momento, os líderes são as lojas consolidadas em holdings. Elas minimizaram os custos

de transação dessa maneira e representaram a maioria no mercado, no ano 2003. Por exemplo,

o faturamento do holding eHouse, a qual reuniu 19 lojas e uma praça de comércio, atingiu'os

31 milhões de dólares, aproximadamente 12% do faturamento do mercado. A situação mostra

uma certa desconcentração de mercado, pois essa holding, em 2000, respondeu por 30% do

faturamento total das lojas on-line russas. Devido à pouca transparência do mercado, definir

os market shares de outras lojas não é possível. As lojas particulares publicam dados

financeiros isolados e resultados de atividade. Por causa disso, a escolha dos mais importantes

players foi limitada à avaliação de reputação da loja virtual no mercado, pelo rating publicado

e pela freqüência de referências na mídia. Mas algumas lojas merecem atenção especial, pois

elas pretendem ser líderes desse mercado. O Quadro 4 contém os exemplos das empresas de

cada categoria de recurso de comércio eletrônico.

-,'.'~
Categoria Nome
Holdings e-House, ru-Net holding

Fileiras de vendas virtuais Aport. ru, Otvet.ru, Torg.ru
Lojas virtuais Ozon, Ultracomp, Co@Libri, 003, Bibilion, Mvideo, Porta

Enciclopédias de Podberi.ru, Yandex (Yandex-Guru)
consumidor

.. -
Quadro 4 - Os mais importantes players do mercado
Fonte: ECommerce (2002)

Quais são as possibilidades para os novos entrantes, e até que ponto é dificil de se começar a

atividade comercial na Internet no momento atual? A maioria dos players não é lucrativa
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ainda. Seu objetivo principal foi a entrada no mercado, a criação e a promoção da marca. A

abertura de uma loja virtual ainda não pede grandes investimentos:

a) aluguel de web-vitrine (centenas de dólares); ;.'"

b) aluguel de loja virtual na fileira de vendas (milhares ou dezenas de milhares de

dólares);

c) criação de loja virtual própria em 1999-2000 (na faixa de 150 a 200 mil dólares, com

esforços de promoção inicial).

A barreira de entrada "sobe": dependendo de estimativa, em cada ano o custo inicial aumenta

de 50% a até 100%. E se a possibilidade de entrada existe, para se ficar nesse mercado em

posição firme e enfrentar a concorrência, abrir um site e atrair visitantes já não é o bastante.

Hoje é necessário não somente ocupar um nicho, mas lutar por market share, melhorar o

atendimento, reter os atuais clientes e atrair os novos.

No mercado de varejo eletrônico, a concorrência entra em nova fase, ou seja, luta pelo cliente,

não pelo visitante. Os fatores essenciais dessa luta seriam: preços, nível de serviço e grau de

conhecimento da marca. Enquanto houver a união com o negócio o.fJ-line, mesmo que os

grandes players ocupem a maioria de mercado existente, pequenos e médios representantes de

varejo o.fJ-line ainda poderão achar seu nicho, entrando com oferta de produtos ~nico~ e

especializados.

6.3 Descrição de consumidor

O propósito desta seção é descrever primeiramente os usuários da Internet russa; depois, dessa

população destacar a subpopulação de visitantes das lojas virtuais e as características

principais da mesma.

Segundo dados de estudo estatístico acerca de pessoas com idade entre 16 e 60 anos,

conduzido periodicamente pela empresa FOM e publicado no site do Yandex (FOM, 2000,

2002, 2003a,2003b, 2003c), durante o último período em estudo, de setembro a novembro de

2003, a Rússia, com seus 12% da população sendo usuários da Internet, ficou em 10° lugar,
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entre Espanha (26%) e Brasil (10%). Pela quantidade de usuários absoluta, a Rússia, com 13

milhões de usuários, está em 110 lugar no mundo. Esses 13 milhões de usuários estão

distribuídos não uniformemente pelo país. Em Moscou estão concentrados 35%, em St.

Petersburgo 21%, nas outros regiões de 5 a 10%. Resumindo, o limite (20%) a partir do qual o

comércio eletrônico pode ser realmente eficaz, por enquanto, foi superado somente por duas

capitais econômicas.

Na Rússia, o uso de Internet por enquanto continua a ser tarefa de homem: 10 homens contra

6 mulheres, em Moscou e grande Moscou (58% contra 42%); em St. Petersburgo, 63% contra

37%. O quadro fica mais simétrico somente nas regiões distantes e menos desenvolvidas,

como o Extremo Oeste (FOM, 2003b, 2003c). Mas, no tocante ao público que começou

acessar a rede no ano de 2002, a porcentagem de mulheres é maior do que a de usuários

maduros com anos de experiência. Na média, os russos usam a Internet no trabalho (42%), em

casa (36%), em casa de amigos e na faculdade (18%), na internet-café e em outros lugares

(12% e 5%), respectivamente. Os usuários são. relativamente jovens: 18 a 24 anos (32%); 25 a

34 anos (19%); 35 a 44 anos (12%); e acima de 45 anos (8%). O nível de educação tem

correlação com o nível de uso da rede. Por exemplo, entre as pessoas que têm nível superior,

36% são usuários; com nível médio profissionalizante, 12%; e menos de 1% de usuários tem

nível médio incompleto". Quanto ao nível de renda, 33% no grupo com renda acima de 100

dólares por membro da família utilizam a Internet; essa porcentagem cai até 11% no grupo

com 51 a 99 dólares e até 5% no grupo com menos de 50 dólares. Nos finais de semana a

atividade dos usuários cai quase pela metade.

Pelo tipo de acesso à rede, na Rússia a porcentagem de usuários com acesso de banda larga

ainda é baixa (aproximadamente 12%). Por enquanto, o acesso através de modem continua

mais difundido. Existe também o acesso através de uma linha telefônica dedicada, mas isso

continua a ser uma solução para empresas, mesmo que 5% de usuários pessoas físicas

possuam esse tipo de acesso. A explicação disso reside no fato de que o acesso de banda larga

por preço razoável pode ser comprado somente nas cidades com população aproximada de 1

bilhão de habitantes ou mais. O acesso através do celular ainda é uma atividade exótica

devido ao preço elevado e à qualidade baixa da ligação.
"r-

14 Esses usuários com nível médio incompleto provavelmente são filhos de usuários mais velhos que, devido à
idade (16 anos), ainda não completaram o curso.
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Segundo dados da empresa especializada em estudos de Internet e sociologia Monitoring

(2001), 27% dos usuários entram na rede para buscar informação sobre produtos e serviços. A

empresa não destaca se eles depois utilizam essa informação para compra on-line ou off-line.

Mas o estudo revela características interessantes do público russo na mídia eletrônica:' se

trabalha muito (41% trabalham mais de 8 horas por dia útil, 13% trabalham mais de 11 horas,

50% trabalham nos finais de semana). Além disso, esse público identifica-se como pessoas

que buscam sucesso em vez de evitar o fracasso (68%) e que se responsabiliza por seus

resultados, sendo positivos ou negativos (65%).

Estudos dedicados ao público das lojas virtuais (visitantes) são ainda mais raros e escassos do

que os referentes aos usuários da Internet em geral; mesmo assim, baseando-se nos dados das

empresas especializadas e nos dados da SpyLOG, foi possível chegar a algumas conclusões

sobre o estado e dinâmica de desenvolvimento do público das lojas on-line.

Pelo dados da SpyLOG, foi feita uma estimativa do público (visitantes) das lojas virtuais.

Diariamente, as mais de 5.000 lojas e fileiras de vendas virtuais registradas atraem cerca de

1,5 milhões de visitantes; atualmente mais de 100 lojas superaram o limite de 1.000 visitantes

por dia, enquanto a maioria das lojas virtuais conta com 500 a 200 visitantes por dia15
.

Além disso, grande parte do público das lojas on-line, cerca de 8%, é de visitantes ocasionais.

Por causa disso, o parâmetro mais interessante para nossa análise e que melhor caracteriza o

público em questão seria, não somente a quantidade de visitantes, mas o núcleo dos usuários,

que mostra quantidade de visitantes únicos que visitam os sites das lojas on-line pelo menos

uma vez por semana. Na média, o núcleo do público em mídia eletrônica fica entre 10 e 13%

da quantidade total de usuários da Internet.

15 Essa estimativa foi feita da seguinte maneira: pelos dados de visitantes, durante os meses de abril 2003 a
novembro de 2003, foi calculada a quantidade média dos visitantes por dia; depois, todas as lojas foram
distribuídas em faixas, por quantidade de acesso diário.
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Tabela 5 - Atividade dos usuários da Internet

Parâmetro Lojas on-line Internet

Atividade relativa (hUSI6 /visitante) 4,5 17,6

Profundidade média da visita (páginas) 3,1 3,9

Tempo de sessão (minutos) 7,4 27,3 -.

Fonte: SpyLog (2003b)

A tabela 5 mostra as características comparativas da atividade do publico das lojas on-line e

do público em geral. Os valores das lojas são menores do que os da Internet. A quantidade dos

que viraram clientes ainda não é muito grande: para efetuar a compra é preciso 4 alO

minutos, no mínimo, e de 3 a 4 páginas acessadas. Podemos supor que a razão da saída dos

visitantes do site da loja on-line (7,4 minutos, comparados com 27,3 minutos da sessão da

Internet) seria a entrada ocasional no site, além da navegação pela loja organizada de maneira

que dificulta a visita.

Verifica-se, na Tabela 6, o alto nível de concentração dos clientes potenciais das lojas virtuais.

Mais de 90% dos compradores potenciais estão distribuídos por 14 cidades russas e a maioria

está concentrada em Moscou (68%).

Tabela 6 - Distribuição dos clientes potenciais pela cidades

Cidade IPorcentagem I Porcentagem acumulada
1 Moscou 67,9% 67,90%
2 St. Petersburgo 7,32% 75,23%
3 Novosibirsk 3,01% 78,23%
4 Ekaterinburgo 1,83% 80,06%
5 Krasnodar 1,61% 81,67%
6 Chelyabinsk 1,43% 83,11%
7 Vladivostok 1,17% 84,27%
8 Novgorod 1,09% 85,36%
9 Samara 0,96% 86,32%
10 Irkutsk 0,96% 87,27%
11 Rostov-na-Donu 0,89% 88,17%
12 Perm 0,86% 89,02%
13 Krasnoyarsk 0,85% 89,87%
14 Yaroslavl 0,74% 90,61 %
15 As demais cidades 9,39% 100%

Fonte: ECommerce (2002)

16 Hit é o fato de se abrir uma página do site, enquanto host é o endereço único do computador registrado no
site (significa que um host pode gerar vários hits, enquanto o visitante navega pelo site).
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Os russos que moram fora do país também utilizam os serviços das lojas on-line russas. A

Tabela 7 mostra a distribuição do público das lojas virtuais no exterior, por país.

Tabela 7 - Distribuição do público por pais

País Visitantes das lojas on-line Usuários da Internet russa
Rússia
EUA
Ucrânia
Israel
Alemanha
Demais países

84%
6%
3%
1%

0,5%
5,5%

68%
6%
7%

2,5%
1,5%
13%

Fonte: FOM (2003a,2003b, 2003c)

Como já foi mencionado anteriormente, as lojas virtuais russas são péssimas fontes de

informação financeira e operacional. Não tendo dados sobre a quantidade de transações e o

valor médio das compras podemos ao menos avaliar a porcentagem de visitantes que fazem

pedido e viram clientes, como no mundo todo: entre 1 e 1,5%. Existem estimativas expressas

por dirigentes de algumas lojas, no sentido de que essa porcentagem chegue até a 2 ou a 3%,

mas provavelmente não são dados provados, tendo por base um período de tempo razoável

para analise, sustentados pelo menos durante dois anos.

Conforme os usuários da Internet russos gradualmente passem a ser mais expostos a novas

formas de interação com o próprio ambiente da Internet, eles a utilizarão para efetuar compras

com mais freqüência. Quase metade dos usuários russos da Internet, hoje, têm a experiência

de compras on-line, e o índice de confiança nas compras on-line cresce. Se, no outono de

2002, 50% não expressaram a confiança de que iriam efetuar pelo menos uma compra nos

próximos 12 meses, na primavera de 2003 cerca de dois terços dos usuários estavam

planejando a compra através da Internet nos próximos seis meses (ONLINE MONITOR,

2002, 2003). Apesar do fato de que quase metade (46%) de usuários da Internet tem a

experiência de compras on-line, para maioria isso é atividade rara. Somente 23% dos

submetidos ao estudo, que efetuaram as suas compras através Internet, efetuam compras uma

vez ou mais por mês; os outros, uma ou duas vezes por ano ou mais raramente ainda. O

público das lojas virtuais acessa a Internet de casa, mais freqüentemente do que o público da

Internet em geral.
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A estrutura de preferências dos participantes, por esse estudo, no que diz respeito a compras

on-line, está correlacionada com a estrutura de oferta das lojas: mais da metade comprava os

livros e equipamentos de vídeo e áudio, aproximadamente 30% comprava peças para

computador e 25% mencionaram a compra de entradas para teatro, cinema e concertos;

entretanto, aumentaram as vendas de produtos caros (eletrodomésticos e computadores, por

exemplo) (ONLINE MONITOR, 2003).

Então, o comprador real moderno típico da loja virtual russa tem as seguintes caraterísticas:

a) é morador da cidade grande, trabalha duro e ganha acima da media para cidade delê;

b) é formado, tem nível superior, diminuição de porcentagem de nível superior completo

está ligada à tendência geral de rejuvenescimento da comunidade da Internet russa;

c) é ocupado, trabalha até nos finais de semana e devido a isso aprecia a economia de

tempo que a loja virtual lhe oferece;

d) é usuário maduro e experiente da rede, por isso sabe fazer a busca da informação e

valoriza o volume e qualidade da informação sobre produto/serviço oferecidos pelas

lojas virtuais;

e) 3/5 dos usuários é do sexo masculino, mas os usuários do sexo feminino tem

aumentado, podendo elevar o número de vendas dos produtos femininos;

f) valoriza a entrega em domicilio, pois mora em um país com clima severo (muita neve,

gelo, chuva) e raramente possui um carro;

g) é uma pessoa jovem, mas, na média, mais velha (20-35 anos) que o público da Internet

russa em geral;

h) tem acesso à rede de sua casa (banda larga), o que implica na valorização da qualidade

de informação disponível, incluindo gráfica e multimídia, e dos serviços adicionais.,

6.4 Meios de pagamento

Esta seção é dedicada à análise de meios e sistemas de pagamento nas lojas on-line russas. A

forma mais utilizada de pagamento nas lojas russas virtuais é o pagamento à vista, em

dinheiro, ao portador de despachos no momento da entrega. As causas do baixo nível de uso

dos cartões eletrônicos tanto de crédito, quanto de débito, na Rússia, podem ser atribuídas à
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pouca confiança na segurança de pagamentos on-line. Tal posição do consumidor é

conseqüência da pouca confiança dos russos no sistema bancário em geral, da instabilidadé da

situação econômica do país, da pouca regularidade das leis de comércio eletrônico e da

desconfiança nas transações seguras através da Internet, além da falta de cultura e tradição de

pagamentos on-line.

Analisando o estado atual de meIOS e sistemas de pagamento nas lojas virtuais russas",

podemos dividir em quatro segmentos:

À vista em dinheiro:

a) Pagamento à vista, em dinheiro, para o portador de despachos;

b) Pagamento ao correio no momento de retirada da entrega;

c) Transferência via correio ou através de telegrama;

d) Transferência bancária somente através do Banco Sberegatelnyi.

Cartões de Crédito VISA, EuroCardMasterCard, JCB, Diners Club etc., através dos

sistemas:

a) ASSIST;

b) CyberPlat;

Dinheiro Eletrônico:

a) WEBMoney;

b) Yandex. Dengi (Yandex. Dinheiro);

c) E-port;

d) Rapida;

e) Kredit-Pilot.

I.

Crédito àpessoa física:

a) Financiamento de compra parcelado.

Pretendemos detalhar as características, vantagens e limitações dos segmentos acima listados.

O pagamento à vista, em dinheiro, continua sendo a forma mais utilizada, mas no caso. de

pagamento ao portador de despachos surgem as seguintes desvantagens: o portador deve

trazer o troco necessário em rublos ou dólares; deve possuir a máquina de caixa portátil para
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emitir o cupom fiscal na entrega; além de ter que andar de transporte público com dinheiro, há

o problema de assalto a portadores). As transferências bancárias através do banco

governamental são lentas (cinco a sete dias úteis), porém têm um custo acessível e são

disponíveis para maioria das cidades russas. A loja oferece um formulário especial a ser

preenchido, o qual o banco aceita e processa. No caso de erro do banco ou cancelamento de

pedido, o dinheiro volta ao cliente em sete dias úteis. Mais lenta ainda é a transferência via

correio ou telegrama, mas esta é a forma de alcançar o público de cidades mais distantes e

pequenas, onde a agência bancária é ausente. Nesse caso o dinheiro pode ir e voltar no

período de um mês.

No ano de 2003, no mundo todo foram emitidos 1,2 bilhões de cartões de crédito Visa e cerca

de 600 milhões de Mastercard. Isso não significa que todos os portadores de cartões serão os

clientes das lojas virtuais russas, mas claramente mostra o potencial desse meio de pagamento

instantâneo. No ano de 2003, pelo dados do Banco Central Russo foram emitidos 15 milhões

de cartões "de plástico", incluindo cartões de débito (Visa-Electron, por exemplo) e cartões de

crédito. Cerca de 6 milhões deles foram desbloqueados e utilizados pelo menos uma vez,

sendo que 80% dessa quantidade era formada por "projetos salariais", ou seja, o cartão é

ultilizado uma vez por mês para sacar o salário. Então, o cartão de crédito ainda não virou um

meio de pagamento popular na Rússia (KALEDINA, 2003). Os analistas esperam a dinâmica

positiva no caso de emissão de cartões sem anuidade e com período curto, com o qual, a

pessoa pode quitar a divida a juros mais baixos, pois os bancos começaram a emitir esses

cartões de crédito expresso - discutido abaixo como novidade quanto a meios de pagamento

nas lojas virtuais.

Esse meio de pagamento é preferencial para os clientes no exterior. Na Rússia, os cartões de

crédito são cada dia mais utilizados por pessoas das classes A, B+, B, que são o público alvo

de lojas virtuais. Para oferecer essa comodidade e conforto - pagamento com cartão de crédito

- as lojas devem se preocupar com segurança e confiabilidade de operações de um lado e de

outro, defender-se de possível fraude. O esquema é mais fácil para lojas que entregam os

produtos em determinada região através de portador de despacho - ele pode verificar os

documentos originais do cliente e comparar a assinatura dele no cartão e no canhoto da nota

fiscal ou até receber o pagamento com cartão utilizando o terminal portátil. Claramente isso

não é objetivo das lojas que querem vender na Rússia e no exterior.
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Então, para lojas russas é mais vantajosa a ligação aos sistemas de processamento nacionais

ASSIST (300 mil usuários) ou CyberPlat (200 mil usuários) 17. As tarifas de ambos os

sistemas são compatíveis: 100 a 180 dólares por ligação e comissão de 3 a 5 % do valor de
y tll·-

transação. Algumas lojas preferem trabalhar com centros de billing no exterior, tais como

2checkout ou Ginix, mas eles acabam cobrando tarifas maiores daquelas praticadas pelos

sistemas de processamento locais e tem mais restrições para trabalhar com lojas russas. As

reclamações de atraso de pagamentos, cancelamentos de transações por causa de fraude e

despesas decorrentes de tabela de tarifas complicadas completam o quadro de dificuldade para

se trabalhar com cartões. Avaliando o faturamento desses sistemas de processamento,

podemos dizer que, pelos dados de CyberPlat, o faturamento dela cresceu de 360 mil dólares,

em 2000, para 11,5 milhões de dólares, em 2002, com previsão de 22 milhões dólares para

2003, sendo que o pagamento dos clientes do exterior são responsáveis por 40%.

Destacamos mais um grupo de meios de pagamento composto por sistemas de pagam~rrt0

eletrônico ou "dinheiro eletrônico". Ele merece uma atenção especial, pois é uma

característica do mercado russo, onde "cash is a king" como já foi falado anteriormente.

Nesse caso, na transação de pagamento participa um terceiro agente, além da loja e cliente: a

empresa de processamento de transferências de dinheiro eletrônico. O cliente deve instalar em

seu computador o software especializado, chamado "koshelek" (carteiraj'" e através desse
_. .1: ,I , • ~

programa ele pode administrar sua conta virtual. As lojas têm sua versão do software que

facilita o recebimento de dinheiro eletrônico. O cliente pode "depositar" o dinheiro na sua

conta virtual efetuando depósito no banco, transferindo dinheiro da sua conta bancária, caso

possua, fazendo transferência postal ou comprando o cartão especial parecido com aqueles

que são utilizados para pagar o acesso à Internet. No momento da compra, ele escolhe~ ~~j,?-.
de pagamento "dinheiro eletrônico" e coloca os dados do cadastro da loja no respectivo

sistema de dinheiro eletrônico e efetua o pagamento.

Um dos mais populares é WebMoney, com 630 mil usuários, faturamento que aumentou de

3,6 milhões de dólares, no ano de 2002, a 62,9 milhões, no ano de 2003, em cujo ano, nos
. '.'" ... :

primeiros três trimestres, o faturamento aumentou 36%. A instalação e cadastro _.110

17 Esses dados incluem as transações de pagamentos às concessionárias públicas e companhias de telefonia
móvel e fixa. Os dados de usuários das lojas on-line não estão disponíveis separadamente.

18 Interessante notar que a própria palavra para nomear o software faz uma analogia com o pagamento à vista
em dinheiro. Chama-se "carteira" em vez de "conta", pois poucos russos sabem o que é conta bancária, mas
cada um tem uma carteira no bolso.



75

WebMoney é grátis, tarifa de sistema 0,8% de valor transferido, mas não mais que 50 dólare's::

Além disso, o cliente pode converter WebMoney em dinheiro (rublos, dólares ou euro) ,

utilizá-los para transferência bancária, ou transferir no Visa/Electron, etc. Yandex. Dengi. é o

mais antigo sistema de pagamento eletrônico desde 1998. Vem sido promovida sob a marca

PayCash. Mesmo sendo mais avançada e segura, ela possui dez vezes menos usuários do que

a WebMoney.

Mais três sistemas, e-port, Rapida e Kredit-Pilot, utilizam os cartões de plástico e PIN -

código. O cliente pode depositar o dinheiro no seu cartão através dos métodos acima listados.

Entre as vantagens, o pagamento é efetuado via browser e não se precisa instalar um software

especial. A E-port emitiu 2,7 milhões desses cartões até março de 2003. A comissão ficaem
. ".:.

0,75% do valor de operação, e, no caso de "saque", o usuário paga de 3% a 1%, dependendo

do valor. Elas têm menos aceitação no mercado do que a WebMoney.

Entre as vantagens desse sistema podemos listar o fato que a loja aumenta a possibilidade de

pagamento instantâneo e reduz o risco discutido na sessão de pagamentos à vista para

portador de despacho. A loja não precisa inventar a bicicleta e pode utilizar uma solução

pronta e desenvolvida para recebimento de dinheiro eletrônico. Isso é muito importante para

novos entrantes, os quais podem atrair mais clientes que confiam na marca WebMoney, por

exemplo, tanto quanto para lojas mais maduras, que podem se concentrar no atendimento, em

vendas em si e em logística. Mas esse sistema de pagamentos, no momento, tem problen;w.S,

especialmente no aspecto da interação Sistema de Dinheiro Eletrônico - Loja Vi~~l

(NOVOMLINSKY,2000b):

b) orientação no banco - os sistemas estão dando pouca atenção às necessidades da loja

virtual;

c) clube fechado - o sistema deveria ser aberto no sentido de que qualquer banco poderia

se associar a ele após cadastro;

d) falta de abertura - a estandardização de protocolos;

e) demarcação de garantias - o sistema de pagamento só trata de pagamento, a loja fica

responsável só pelo produto.

Crédito de pessoa fisica é uma novidade no mercado russo, que apareceu no final de 2002. A

pioneira, a loja virtual de eletrodomésticos 003, em parceria com os bancos privados
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Moscomprivatbank e Home Credit & Finance, anunciou o programa de financiamento de

compras somente para os moradores de Moscou. Para receber o crédito, a pessoa precisava

visitar o escritório da loja, providenciar os documentos necessários e firmar o contrato com o

banco. A loja entregava a mercadoria em até três dias úteis após a aprovação do créditoj'O

procedimento é parecido com o leasing ou financiamento de carros ou apartamentos, utilizado

no Brasil, mas para as vendas num valor a partir de 100 dólares. A partir daí, outras lojas

fecharam contratos com os bancos e ofereceram esse meio de pagamento para seus clientes.

No final do ano 2003, a maioria das lojas que vendem eletrodomésticos ou computadores,

artigos relativamente caros, oferecem esse meio de pagamento, sujeito à aprovação de banco,

aos seus clientes.

Loja! Prazo, Valor de Entrada Taxa anual* Condições Procedimento
Banco meses crédito

003.ru 3,6,12 USDI25- 20% 12% + 2,4% na Moradores da
;'" ",.-:-,1')'\

Contrato de crédito"
Moskompri 2000 abertura de conta Grande Moscou; firmado no escritório
vat no Banco proibido para da loja

estudantes e
aposentados

003.ru 4,8,12, USD 100- 20-30% 28-56% Moradores da Contrato de crédito
Home 16,20,24 800 Grande Moscou firmado no escritório
Credit& com emprego da loja
Finance registrado

MVideo 10 10% 10% N/D Procedimento on-line .

Mvideo Rotativo USD750- 0% 24,9%, NID Comprar com o cartão
Deltabank 3100 pagamento VISA-Electron

mínimo de 10% adquirido no banco
cada mês (grátis)

StartMaste 6, 12 USD 100- 40% 29-33% Sem comprovante Precisa-se abrir a
700 de renda conta e se comprar--.

':.:"
r Banco
1.0.V.K. com cartão de débito

dessa conta

Dígltalshop 4-24 20-30% 22,7% Moradores da Contrato de crédito
Grande Moscou firmado no escritório

da loja

Quadro 5 - Crédito à pessoa fisica nas lojas on-line russas - 2003
Fonte: sites das lojas virtuais'"

19 Disponível em www.mvideo.ru, www.digitalshop.ru, www.003.ru, www.startmaster.ru

http://www.mvideo.ru,
http://www.digitalshop.ru,
http://www.003.ru,
http://www.startmaster.ru
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Entre as desvantagens dessa forma de pagamento, podemos mencionar a possível

inadimplência, problema pouquíssimo conhecido no mercado russo até o presente momento:'

Uma das recomendações para um futuro desenvolvimento seria a parceria com bancos e/ou a

formação de departamentos de análise de crédito e cobrança, os quais no início podem ser

terceirizados.

Tabela 8 - Métodos de pagamento nas lojas virtuais russas

Método de pagamento A loja oferece I Os clientes costumam usar
Dinheiro
Cartões de crédito
Outros

92% 45%
25%
27%

32%
21%

Fonte: Expert (2002)

A Tabela 8 mostra que nem nas todas lojas virtuais russas o cliente pode pagar utilizando o

sistema de pagamento on-line. Devido à novidade dessa forma de pagamento, ainda faltam

dados estatísticos sobre o volume total de vendas financiadas, ou pelo menos sobre a

quantidade de contratos firmados, os mesmos poderíamos ter obtido através de entrevistas

com executivos das lojas ou junto aos departamentos de crédito à pessoa física, em bancos.

Nosso estudo de 200 sites submetidos ao questionário, mostrou as seguintes proporções:

100% das lojas oferecem possibilidade de pagamentos à vista em dinheiro ao portador de

despacho; 85 % oferecem a forma de pagamento no escritório de correios, na hora de

recebimento; 41% oferecem pagamento via vários cartões de crédito (essas lojas vendem'rió

exterior e voltadas ao público de grandes cidades); 30% dos sites são cadastrados pelo menos

num sistema de dinheiro eletrônico; 25% deles oferecem financiamento de compra. Além

disso, nosso estudo registra o fato que os meios de pagamento, sem ser à vista, são

concentrados em Moscou e em St. Petersburgo. As grandes cidades fora do eixo Moscou - St.

Petersburgo raramente vão além do cartão de débito de banco local, no qual está sendopago o

salário dos funcionários das fábricas e empresas grandes da região.

Em 2002-2003, os diversos métodos de pagamento on-line não tiveram uma grande aceitação

dos clientes por causa da falta de segurança (tarifas adicionais de transação, insegurança,

ausência do sistema de pagamento on-line de fácil uso, que abrangeria a maioria das. ~oj:a~)<

De outro ponto de vista, nem todas as lojas virtuais oferecem tão variados meios de
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ambiente on-line não mudará muito, e o mais utilizado método de pagamento continuará a ser

à vista em dinheiro pago no ato de entrega. Mas podemos notar o crescimento notável de

faturamento dos sistemas de pagamento por dinheiro eletrônico e uma novidade no mercado,

o financiamento de compra parcelada. Possivelmente, aumentará a parte dos pagamentos

através de cartões de débito e de crédito. Dependendo do crescimento de faturamento e do

aumento de volume por compra, podem surgir alguns problemas de cobrança, o que também

contribuiria nos esforços para implementação de sistemas de pagamento virtual.

6.5 Métodos de entrega

Mais um aspecto operacional importante e um dos mais importantes problemas sem

resolução, tendo em vista se melhorar a qualidade de atendimento na loja virtual, é a questão

da entrega. O cliente, antes de tudo, avalia a qualidade de serviço da loja virtual pela

velocidade e confiabilidade da entrega dos produtos comprados. Como a loja virtual vende,

além do produto em si, o serviço de entrega, sem a entrega o comércio eletrônico perde o

sentido. A importância das entregas vira nesse assunto um produto distinto, influenciando de

maneira muito séria no fato de se comprar ou não numa loja virtual. Isso, a seu turno, nos leva

a uma análise minuciosa da precificação de produtos e serviços, de um lado, e todo esquema

de logística da loja, de outro lado.

Claramente, no caso de demoras sistemáticas (problemas de confiabilidade), erros de

finalização do pedido (questões de qualidade), prazo de entrega estendido (velocidade) .ou

preço de entrega elevado (custo), ou seja, problemas ligados à maioria dos fatores de sucesso,

isso levará à queda do fluxo de pedidos, mesmo no caso do preço dos produtos ser menor do

que o dos concorrentes. Nesse caso, a logística de operações, uma das poucas partes do

negócio eletrônico com a qual o cliente está em contato direto, ganha importância no

desenvolvimento do relacionamento duradouro com os clientes. '1'.;····

A agilidade na entrega influi na percepção da imagem da loja virtual. A logística da loja

virtual pode ser dividida, para fins de análise, em transporte do fornecedor para loja e entrega

ao consumidor final. Segundo as estratégias de desenvolvimento vistas na seção 6.1, se a loja
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virtual é parte da estrutura o.ff-line, o esquema de logística, quanto aos fornecedores, p,~d~ ser

bastante desenvolvido, pois aproveita a experiência prévia. Normalmente, o pedido recebido

via site segue para o depósito da loja real mais próxima ao cliente; de lá o produto será

entregue ao cliente. As palavras-chave nesse esquema são "mais próximo" e "depósito". Na

prática, deveríamos ter em mente que a quantidade de lojas ou depósitos intermediários é

limitada. No meu entender, o projeto corporativo pode ter vantagens no trecho "forneced,<;Wq":
••. ' "l'-

depósito da loja", mas encontra as mesmos dificuldades da Internet-projeto na hora de

entregar os pedidos pequenos para o consumidor final.

Para dar exemplo, veremos dois projetos corporativos, Top-kinga.ru e Piter.com. A primeira é

a maior distribuidora tradicional na parte asiática'" da Rússia, enquanto a segunda é um

exemplo de integração vertical nessa indústria, pois começou como uma editora deIivros
1., ~ " ' ••

especializados em St. Petersburgo e, no momento, tem lojas em duas capitais russas. Para

ambas as lojas, a loja virtual é um canal de distribuição adicional das vendas no varejo o.ff-

tine. Pelo prazo de entrega informado, essas lojas são inferiores nesse item aos projetos

corporativos e são mais freqüentes os casos de quando o produto encomendado através da

Internet não chega ao consumidor no prazo indicado, por causa de erros no sistema dê

disponibilidade.

No caso de desenvolvimento pelo modelo de projeto-Internet, sem ligação ao varejo off-line, a

loja terá que trabalhar de outra maneira. Para ter no seu catálogo eletrônico um sortimento

variado, ela tem que trabalhar com vários fornecedores. Recebendo o pedido on-line, a loja

procura o produto no fornecedor; em caso positivo, envia o portador de despachosóii o
veículo para buscar o pedido e levar ao cliente. Se o pedido é pequeno, é impossível efetuar a

entrega sem aumentar o preço; por causa disso, a loja acumula os pedidos e verifica as rotas

do portador de despachos, otimizando trechos entre endereços de fornecedores e clientes. Isso

pode explicar a baixa qualidade de entrega das lojas on-line e a experiência negativa 'Idos

clientes.

Além disso, esse esquema obriga as lojas a limitar o sortimento. Isso abaixa a qualidade de

serviços da loja, pois o cliente fez em escolha em favor da loja virtual para obter mais

variedade de artigos e facilitar a busca. No exterior, o entendimento dessa causa levou ,~a.l~~

20 Geograficamente, todo o território da Rússia na direção oeste após montanhas de Urais pertence à Ásia.
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especialização das lojas, pelo tipo de produto, e à grande concentração de mercado, pelo tipo

de mercadoria. A universalidade está sendo atingida pelo união dos malls.

Tentando achar a solução do problema, a maioria das lojas chegou à conclusão da necessidade

de ter um depósito próprio para guardar o estoque mínimo de produtos apresentados na lista

de preços ou no catálogo da loja. Se a entrega será feita em cidades diversas ou numa cidade

grande como Moscou, seria sensato ter, além de um depósito grande, alguns depósitos

menores territoriais. A existência de depósitos permite garantir a variedade de sortimento e a

presença do depósito territorial ajuda no logística da entrega; isso é primeira etapa de melhora

de atendimento em termos de velocidade, qualidade e flexibilidade.

o próximo passo seria terceirizar a atividade de entrega ou separar essa atividade em unidades
~(..~., '.'

de negócios. Claro, somente as grandes organizações comerciais podem seguir esse caminho,

Manter a própria unidade de serviço de entrega tem as seguintes desvantagens: em primeiro

lugar, ela pode não acompanhar os picos de necessidade (clientes precisam esperar) e baixas

de necessidade (portadores de despachos ficam sem serviço) - em ambas as situações a loja

tem prejuízo ligado ao risco de cancelamento de pedido ou custo fixo; em segundo lugar, a

organização e a administração do serviço da entrega é negócio complicado e específico que

demanda esperteza no elaboração de itinerários, controle de radicação dos pedidos, seleção e

treinamento dos portadores de despachos, e criação de imagem favorável dos portadores de

despachos - mas isso funciona num ambiente onde já se tem uma infra-estrutura desenvolvida

parecida com UPS na EUA. Ainda na cidade mais próspera e desenvolvida russa, Moscou, o

mercado de entrega pelo portador de despachos pode ser avaliado como um mercado'~m

nascimento. Em 2003, Moscou tinha cerca de 40 companhias de entrega de encomendas

(Nova York com 300 companhias, Paris, 180 e Bangkok, 200).

Na realidade russa, quanto a decidir entre terceirização e a própria unidade de entrega, não há

muita escolha: a loja acaba por utilizar o seu próprio serviço de entrega em Moscou (Grande

Moscou) ou nas outras cidades grandes, e o correio nacional federal para as entregas nas

demais cidades da Rússia. Num mercado sensível ao preço e sem infra-estrutura desenvolvida

como nos EUA, ou sem múltiplas empresas de motoboy, como no Brasil, o uso do serviço das

empresas internacionais, tais como DHL e TNT, também presentes na Rússia, devido ao alto

preço cobrado pelas mesmas fica inviável. . ".;..,
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Doravante vamos apresentar o cálculo que ajudaria a loja a tornar urna decisão, entre fazer o

próprio serviço de entrega ou terceirizar. Parcialmente, os dados se baseiam nas entrevistas. . o;' <

com os donos de lojas virtuais russas ou responsáveis pela logística. O maior problema para

pedidos abaixo de 1.000 rublos (aproximadamente 30 dólares) é o preço da entrega por

portador de despachos. As lojas concordam em pagar 100 a 150 rublos (3,3 a 5 dólares) por

entrega via portador de pedidos não volumosos e relativamente leves, tais corno livros, CDs,

cosméticos, remédios, vídeo, e na faixa de 200 a 400 rublos (6,6 a 13,3 dólares) pela entrega

via carro (caminhão) de produtos volumosos e mais caros (eletrodomésticos, móveis',

informática). O portador de despachos recebe salário de 6.000 rublos (200 dólares) mais ticket

mensal de transporte público no valor de 500 rublos (16, 7 dólares), mais cartão telefônico,

mais uso de lotações. Logo, o dia de trabalho de tal portador custa 300 rublos (10 dólares).

Então, o ponto crítico para lojas pequenas seria três entregas por portador ao dia, sem contar
. ;~.'

as entregas via auto.

O Quadro 6 mostra os preços de urna tabela para envio da encomenda de peso de 1 kg21 de

Moscou para cidade de Irkutsk (distância de 5.185 krn), enviada através da Empresa de

Correios Federal e empresas de encomenda presentes na Rússia. Ternos que lembrar que urna

loja de grande porte consegue negociar as tarifas. ::.,.!--

Empresa Tarifa, Prazo . Observação
USD

Empresa de Correios Federal 4,9 2-4 semanas 142 Rublos
(pré-pagamento)

Empresa de Correios Federal 11,65 2-4 semanas Tarifa dependente do peso e valor
(pagamento na hora de declarado
recebimento)

EMS-Garantpost 20 2 dias Preço inclui ICMS de 20%

TNT 24 2 dias Preço declarado de 20 USD, sem ICMS· .

DHL 37,2 2 dias Preço declarado de 31 USD, sem ICMS

Serviço "Domestic Express"

21 Tarifa de correio nacional com pagamento na hora de recebimento calculado para a encomenda - exemplo'
com preço de 350 rublos (12,07 dólares).
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Quadro 6 - Tarifas comparativas para envio de encomenda
Fonte: sites de empresas de encomenda"

Por exemplo, a Ozon, a maior e mais antiga loja de livros virtual optou pelo serviço de

entrega interno, em Moscou, e pela cooperação com a empresa CPCR nas demais cidade da

Rússia'", enquanto o concorrente dela, a Bolero, utiliza o serviço terceirizado da empresa

Skorokhod24 inclusive no território de Moscou.

Nem todas as lojas virtuais russas têm o tamanho da Ozon e do grupo E-shop; lojas de

pequeno e médio porte não conseguem manter um volume de pedidos para obter o desconto

suficiente e aumentarem o preço de compra no valor de entrega externa de 40 a 60 rublos (1,1

a 1,5 dólares), resultando num preço final de produto muito alto. Para essas lojas de pequeno e

médio porte seria sensato aglomerar seus pedidos dentro de praças de comércio virtuais, onde

estão funcionando centenas de lojas, por exemplo: torg.ru, tovar.yandex.ru, podbery.ru,

deshevle.ru, webmarket.ru. Existem precedentes na criação dos clubes das lojas nessas praças

de comércio, as quais oferecem descontos nos serviços de portadores de despachos para os

seus associados.

Como foi mostrado, a tarifa de serviço da entrega oscila de 3 a 5 vezes, dependendo do

método utilizado. Muitas lojas possuem a própria transportadora, que atua numa certa região.

Por exemplo, 34% das lojas virtuais da capital Moscou se limitam à própria Moscou na hora

da entrega. Na segunda cidade grande russa, em St. Petersburgo, a parcela de lojas 'que

entregam somente nessa cidade é igual a 23,5%.

As regiões mais distantes estão cobertas na maioria dos casos pelo serviço de correios federal

ou pela empresa de encomen~a express internacional. Quando o faturamento da loja tende a

aumentar ela normalmente passa a terceirizar o serviço de entrega.

Então, os métodos da entrega utilizados por lojas virtuais russas estão resumidos no Quadro 7:

22 Tarifas publicadas nos seguintes sites: <http://www.dhl.ru>; <http://www.tnt.ru>;
<http://www.garantpost.ru> ; <httt://www.russianpost.ru>.

23 Informação sobre cooperação com CPCP disponível em <http://www.ozon.ru/contextldetaillid/200772>;
acesso em novembro de 2003. Dados gerais da empresa disponíveis em <http://www.cpcr.ru>.

24 Disponível em <http://www.bolero.ru/index.php?level=6&h=6&SID=fe4e37ec67ebOcOc8eea553a0630eefe>;
acesso em novembro de 2003.
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Método de Território Tempo de Preço de Entrega Observação
Entrega Entrega

Transportadoras Cidade e 1-10 dias 20-80 por encomenda Em uso em 90% das
próprias Grande pequena ou depende do lojas

Cidade peso ou volume

Transportadoras Cidade, 2-8 dias após Nos regiões distantes
locais, regionais Região chegada do de capital o preço tende

depósito da diminuir
transportadora

Empresa de Correios Rússia 2-4 semanas Depende do peso e do
Federal russa valor da encomenda

Serviço de Correios Países do 2-5 semanas Depende do peso e do
internacional exterior valor da encomenda

Entrega terceirizada Território da Prazo após 60-100 rublos Exige volume
através de portador Rússia e entrega na cidade (Moscou) significativo para se
de despachos países da de destino 1-4 obter o desconto

antiga União dias
Soviética

Empresa de Países do 2-5 dias Método mais caro Cobertura das cidades
encomenda express exterior; em menor do que a do
internacional (DHL, menor grau, correio federal ",

TNTetc) Rússia

Através das redes de Imediato Zero Somente para
telecomunicações conteúdo

informacional

Retirada pelo próprio Cidade, Dias Úteis, Zero Todos os produtos,
cliente no escritório Grande horário escolhido somente para clientes
da loja Cidade pelo cliente locais

..

Quadro 7 - Métodos da entrega utilizados por loj as virtuais russas
Fonte: Elaboração própria

A retirada pelo próprio cliente no depósito/escritório/show-room da loja seria uma

'característica interessante do mercado russo. Nesse exemplo poderíamos ver como as lojas'

russas atenderam à necessidade de seu público, nos termos de velocidade e flexibilidade.

Entre os fatores que sustentaram o desenvolvimento desse tipo de entrega estão o tipo e o
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volume de informação que a loja virtual pode oferecer aos clientes exigentes e experientes de

produtos "técnicos" e "complexos" tipo computadores, peças para computador (eles não

precisam de "ajuda" do vendedor, o qual precisa informar somente o preço e disponibilidade,

pois eles sabem muito bem o que estão procurando e como vão utilizar esse produto) e

variedade de sortimento (poucas lojas off-line podem expor tudo na vitrine, de qualquer jeito,

a maioria dos clientes acaba escolhendo pelo catálogo ou pela lista de preços) e preço (a loja!

que trabalha no regime de depósito diminui bastante os custos operacionais em comparação à

loja convencional). Além disso, nem sempre o cliente que chega à loja convencional pode

obter o produto na mesma visita, pois pode faltar no estoque; o cliente que compra na

Internet, retira após confirmação que o produto espera por ele2s
;

Concluindo, no ano 2004, no caso de aumento de faturamento, as lojas virtuais vão sentira

falta de um serviço de entrega de alta qualidade. Ainda não estão resolvidos os problemas

com serviço de entrega eficaz e relativamente em conta dos artigos de pequeno porte/peso.

Razoável seria unir as lojas para organizar tal empresa de entrega ou pelo menos obter

descontos das empresas já existentes, uma vez que não existe uma empresa orientadaaos
• L' •

problemas de lojas virtuais. Além das fontes evidentes de melhoria na entrega,

relacionamento com fornecedores, informação sobre disponibilidade no estoque renovada, as

lojas poderiam obter informação dos clientes; por exemplo: quantos deles preferem entrega

fora de horário comercial, no horário marcado, no final de semana, etc. Na ausência total de

motoboys na Rússia, seria interessante fazer os cálculos comparativos de uma entrega pelo
: .,.' .

motoboy contra uma entrega por portador de despacho que se desloca via transporte público.

6.6 Operações de retaguarda e administração das lojas virtuais

.a.ll,~
:.. 1

Nós discutimos os modelos de negócios, a classificação das lojas, a dinâmica da indústria e

assuntos operacionais, pagamento e entrega; nesta seção passamos, agora, para a análise da de

retaguarda e da administração das lojas virtuais. Para analisar a mesma, primeiramente

daremos uma descrição geral das sete funções de gerentes das lojas virtuais:

25 As lojas norte-americanas Amazon.com e bn.com também oferecem a possibilidade da retirada chamada in-
store pickup. As diferenças de preço que essa opção oferece podem ser consultadas em
<hrtp://www.amazon.com> e <http://www.bn.com>.
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a) Gerente de catálogo - cria/edita as categorias de catálogo dos produtos; catálogos

podem variar em tamanho e níveis de hierarquia - função mais tecnológica;

b) Gerente de produto - 'entre funções estão a entrada e a modificação de informação

sobre os produtos. Ele pode utilizar o módulo especial "Master de entrada/saída de

dados". Existe a possibilidade de se instalar (modificar) versões dos produtos com

correção de preço para cada versão. Esta função depende de grande volume de

trabalho no início do funcionamento da loja virtual;

c) Gerente de estoque - sob sua responsabilidade fica o registro de entrada de produtos

dos fornecedores (devoluções/trocas) no depósito da loja virtual e decide o limite
.c" ~ .:--:

mínimo para estoque de cada categoria de produto, efetuando o gerenciamento do

estoque;

d) Gerente de compras - ajusta os sistemas de mensagens necessários para o suprimento

dos estoques da loja virtual, mensagens desse tipo podem ser enviadas

automaticamente para os fornecedores quando o estoque de certo produto atinge o

limite mínimo;

e) Gerente de relacionamento com clientes - verifica toda a informação de clientes

cadastrados, efetua a importação de bancos de dados de clientes externos e modifica a

estrutura de bancos de dados de clientes;

f) Gerente geral - figura central administrativa da loja, efetua o controle operacional da

situação na loja virtual em geral. Recebe a informação de novos pedidos, acompanhàc

processamento dos pedidos, a emissão dos documentos (notas fiscais, conhecimentos

de transporte) e monitora o pagamento, além disso;

g) a informação estatística de comportamento dos clientes dos sites, os relatórios de

profundidade de sessão, a freqüência de sessões durante o período, os endereços de

quais clientes entram no site da loja, etc, tudo isso é utilizado pelo Gerentes de

marketing. Ele também podem ajustar o sistema de descontos e promoções,

alinhando-o com política geral da loja e com as necessidades de curto prazo.

Claramente, esses sete gerentes da linha de retaguarda não podem ser considerados como

operadores do sistema comercial da loja; eles são controladores da loja virtual. Depend~?do

do tamanho da loja, ela pode ter uma pessoa efetuando várias funções ou um departamento

inteiro para a função. Teoricamente, o software da loja virtual pode funcionar em regime
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automático, recebendo pedidos, gerando documentos necessários para fornecedores e clientes,

mas as regras estão elaboradas e esse software é acompanhado pelos gerentes.

Quem ocupa essas posições de gerentes e administradores das lojas virtuais? Até hoje a

maioria dos gerentes das lojas on-line são ex-programistas. Isso explica a atenção es~,~,R~~\

para a linha de frente e a negligência e/ou a falta de formação e experiência nas questões de

retaguarda. Em segundo lugar vêm os financeiros que chegaram nesse mercado sem prévia

experiência no negócio eletrônico de qualquer natureza, ou contratados pelas lojas para serem

intermediários que falam com investidores na língua deles.

Tendo o entendimento de que a Internet em si não pode ser considerada um negócio, mas' um

meio de se providenciar o serviço (entregar produto), mesmo assim o back-office não

necessariamente deveria ser administrado por profissionais de tecnologia de informação. Uma

tarefa seria a de se profissionalizar a administração das lojas. A partir de 2003 existe um certo

movimento para a profissionalização da administração das lojas virtuais. Um comprovante

indireto desse movimento podemos obter verificando a procura de profissionais por partê!~G~

lojas virtuais. As agências de recursos humanos russos informam que, além de web-designers,

programadores, administradores da rede e pessoal técnico para digitar os dados, as lojas

oferecem vagas para especialistas de marketing, logística, vendas além de atendimento ao

cliente26
•

Vamos nos aprofundar nas atividades de retaguarda para verificar os problemas 'e as

tendências de desenvolvimento, dada a importância dessas atividades para a performance

geral da loja virtual. As operações através da Internet diminuem a quantidade dos

intermediários, mas nem sempre os varejistas on-line conseguem atender o cliente após ele

apertar o botão "finalizar a compra". Segundo os dados Boston Consulting Group (2001)/~1!:í

28% dos casos os clientes encontraram dificuldades no processamento dos pedidos e cerca de

25% dos clientes das lojas virtuais afirmaram que, no caso de problemas com entrega ou

processamento de pedidos, eles nunca mais voltariam a comprar nessa loja virtual. Os estudos

desse tipo na Rússia ainda estão ausentes, mas podemos supor que os clientes russos sofrem

os mesmos problemas. A causa da baixa efetividade do varejo on-line pode ficar no fato de

que os varejistas on-line subestimam o volume do trabalho de processamento dos pedidos. '.

26 Buscas efetuadas pelo código "loja virtual" nos sites <http://www.job.ru>, <http://www.joblist.ru>,
<http://www.zarplata.ru>, <http://www.headhunter.ru>, escolhidos como líderes de catálogo Rambler.ru.
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Os analíticos norte-americanos destacam três estratégias de processamento dos pedidos:

1) Drop-shipping (pedido processado pelo distribuidor ou produtor de produtos);

2) Inventory (criação de depósito próprio, pedido processado pela loja);

3) Outsourcing Ifulfillment house (pedido processado por companhias especializadas).

A maioria das lojas russas está utilizando o segundo modelo, a criação de seu depósito. Mas

outsourcing ou transferência dos pedidos para companhia especializada de fulfillment, que

inclui pacote de serviços de recebimento dos pedidos até entrega para o consumidor, pode ser

um caminho interessante mesmo nas condições russas. O exemplo de solução dos problemas
.; -Ó,

de segurança e redução de custos podemos achar na realidade russa. As lojas que fazem parte

do holding eHouse, Dostavka, Megashop, Bolero, Wstore, Aromat, Kenga, Cup, 24x7,

utilizam o serviço da companhia "Skorokhod", que foi fundada especialmente para esse fim.

Vale a pena mencionar que outsourcing é vantajoso somente no caso de grande volume de

vendas e, provavelmente, pode ser usado pelas grandes lojas por enquanto (BELAICHUK;,

RUDENKO, 2002).

A análise de dinâmica de mercado russo de varejo on-line deixa supor que a quantidade das

transações através da Internet continuará a crescer e, nos próximos anos, a questão do método

de processamento dos pedidos virará um assunto atual para lojas on-line russas.

-.

"
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7 CRUZAMENTO DA VISÃO DE FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO, DO PONTO

DE VISTA DO CONSUMIDOR, COM A AVALIAÇÃO DAS LOJAS ON-LINE

7.1 Questionário aplicado aos clientes das lojas virtuais de livros

Foram submetidos ao questionário 204 compradores das lojas virtuais de livros russas.

"Comprador" significa a pessoa que efetuou pelo menos uma compra na loja on-line nos

últimos 12 meses. Usuários ativos da Internet, participantes dos painéis de discussão virtuais,

pessoas captadas por mala-direta (e-mail), através de anúncios nos painéis de discussões

relevantes e por contato pessoal. O objetivo do trabalho é verificar a percepção dos métodos

de atendimento e performance das lojas virtuais de livros existentes, por parte dos clientes

reais; levou à busca dos lead-users, usuários ativos nesse sentido, e não em relação ao estudo

estatístico, por exemplo, dos usuários da Internet em geral, para ver as preferências de clientes

potenciais. O questionário aplicado encontra-se no Apêndice A. . "

o questionário foi dividido em quatro partes:

a) dados pessoais do cliente: faixa etária, cidade de residência, sexo, nível de educação,

local de acesso à Internet, tempo de acesso à Internet diário médio;
. ,,~I'. -. i

b) dados do usuário da Internet: tempo médio de acesso, lugar de acesso;

c) dados do cliente da loja virtual: freqüência das compras, categorias de produtos ou

serviços comprados; onde ficam as lojas Rússia/Exterior; três lojas mais freqüentadas;

d) percepção quanto aos produtos/serviços oferecidos pelas lojas virtuais: endereços

dos sites das lojas virtuais mais utilizados e avaliação dos parâmetros do atendimento.

Essa avaliação, em seu turno, foi dividida em duas partes:

a) avaliação dos 31 itens como fator crítico de sucesso em geral, tendo três opções de

resposta: ganhador de pedido, qualificador ou fator menos importante (os mais

detalhes constam na seção 4.4.2);

b) resposta à questão que se refere ao atendimento, se a loja virtual atende em cada item

desejado, com o uso da escala de Likert.
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Na terceira parte, dados de comprador da loja virtual, a pessoa poderia dar mais de uma

resposta à pergunta sobre o que ela compra e onde ficam as lojas onde ela efetua as suas

compras. A quarta parte do questionário, contém parâmetros quanto à operação da loja on-

line, agrupados por cinco fatores críticos de sucesso. A inicial lista dos parâmetros,: foi

composta pelo julgamento da autora e primeiramente testada com gerentes das lojas virtuais

russas. Após as mudanças propostas por esses especialistas da área, foi elaborada a lista final

de 31 parâmetros.

A partir da escolha dos parâmetros seria possível levantar a percepção dos clientes.

o Quadro 8 mostra os parâmetros utilizados na pesquisa.

Aos submetidos ao questionário foi pedido primeiramente avaliar esses parâmetros como

ganhadores de pedido, qualificadores ou menos importantes. Em seguida, os respondentes
,'-"''''

pegaram uma loja das mais freqüentadas (indicadas na parte 4 do questionário' percepção

quanto aos produtos/serviços oferecidos pelas lojas virtuais) e responderam à pergunta se

essa loja, na opinião deles, atende ao desejado. Junto com o questionário foi distribuída uma

nota explicativa com exemplos simples e ilustrativos, referentes aos conceitos de ganhadores

de pedido, qualificadores ou menos importantes, pois dessa maneira dar-se-ia conta da

possibilidade de que as pessoas não entendessem o objetivo do questionário.

Os russos são extremamente sensíveis ao spam e a técnicas de marketing direto, no sentido de

que eles expressam uma suspeita excessiva na tentativa de coletar dados, pois acham que isso

está sendo feito com a finalidade de se vender algo. Além disso, grande parte dos russos

ainda trabalha com carteira não registrada ou recebe renda informal. Tudo isso levouà

dificuldade de coletar dados sobre a renda dos clientes das lojas virtuais; na primeira versão

do questionário, essa pergunta foi colocada no final, em conformidade com orientações de

Malhotra (1999, p. 301-302) sobre informação sensível, mas mesmo assim não houve

aceitação e, após teste, a pergunta foi removida.

,--. -:-:
- . , i ~:~'.
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Parâmetro

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

Reputação da loja virtual
Participação da LV nos ratings de qualidade e segurança
Qualidade de design do site da loja virtual
Sistema de busca pelo site (por contexto, palavra-chave, etc.)
Material inforrnacional
Qualidade de descrições de produto (dados técnicos, fotos)
Visualização da lista e estado dos seus pedidos
Notícias e novidades na primeira página (destaques em vendas)
Variedade de sortimento
Renovação constante de sortimento
Possibilidade de pagar com cartão de crédito
Participação da LV nos sistemas de dinheiro eletrônico
Método de pagamento do exterior (além de cartão de crédito)
Assistência pós-venda

Facilidade de navegação pelo site da loja virtual
Simplicidade e lógica de processo de compra
Velocidade de entrega
Velocidade de funcionamento do site (carregamento das páginas)
Solução dos problemas rapidamente

Cumprimento dos prazos estabelecidos na entrega dos produtos / serviços
Resolução de problemas na ocorrência do imprevisto dentro dos prazos
prometidos

Interação on-line com consultor do site (chat, icq)
Ofertas personalizadas baseadas em experiência de compras anteriores
Customização da janela do site (propriedades de tela, de segurança, etc)
Troca e eventual devolução de produto
Reserva do produto que não está disponível no momento
Disponibilidade da entrega express ou mais barata no prazo mais longo
Possibilidade de retirar o pedido no depósito da loja

Preço dos produtos / serviços
Preço da entrega
Descontos cumulativos, programas de fidelização dos clientes

Fator crítico

,.-,.
Qualidade

Velocidade

Confiabilidade

Flexibilidade

Custo

Quadro 8 - Parâmetros utilizados no questionário, agrupados por fatores críticos de sucesso
Fonte: Elaboração própria

A partir das respostas da quarta parte do questionário, avaliação de itens corno fatores críticos

em geral, seria possível concluir sobre quais fatores são ganhadores de pedidos"

qualificadores ou menos importantes, na opinião dos submetidos ao questionário.: A

porcentagem das respostas foi utilizada corno a base da classificação do item.

"..J



Tendo todos os itens classificados como ganhador, qualificador ou importante, seria possível

verificar os pontos fortes e fracos do atendimento das lojas virtuais de livros a partir da

percepção dos clientes que informaram o grau de concordância / discordância quanto ao

atendimento da loja virtual que os respondentes utilizam, se essas lojas atendem o desejado.

O grau de concordância foi medido conforme os pesos de -2 até 2 atribuídos às opções da

resposta, descritos na seção 3.3, e a quantidade das respostas foi multiplicada pelo peso da

opção. A nota que o item recebeu conforme pontuação Likert poderia ser negativa para

opções "discordo totalmente" e "discordo", zero para opção "indeciso" e positivo para

opções "concordo" e "concordo totalmente".

Em seguida seria possível verificar a situação de cada item classificado como fator crítico de

sucesso. Para esse fim efetuaremos cruzamento com respostas que informam o grau de

concordância. Poderíamos obter situações quando um ganhador de pedido teve maior parte

de respostas "concordo" e "concordo totalmente", que significa que os respondentes ficaram

satisfeitos com nível de atendimento nesse item em particular. Assim, adiante veremos. a

situação de todos os itens do questionário. Os demais detalhes da discussão dos resultados

encontram-se na seção 8.1.

7.2 Critérios de avaliação dos sites das lojas virtuais de livros

Para ampliar o quadro estudado, obter experiência do campo e verificar os resultados do

questionário aos clientes, foi efetuado o shopper study nas lojas de livros. Esse tipo de estudo

proporcionou a informação sobre atividades operacionais de retaguarda, qual não pod,er!,a,ser

obtida através do questionário. Aos clientes foi pedido para que fornecessem respostas em

forma geral, por exemplo, se a loja cumpre o prazo de entrega ou não. Eles teriam dificuldade

de informar corretamente o tempo necessário de cadastro, prazo de entrega real em dias contra

o informado no site, prazo de resposta do funcionário da loja no caso de troca de artigos, etc.

_! J
A amostra a ser utilizada na avaliação foi formada por lojas virtuais russas existentes e que

estavam em pleno funcionamento no momento de responderem ao questionário, lojas que

vendem livros, CDs e artigos de vídeo e áudio. Após estudo preliminar, a amostra foi

composta por 12 lojas on-line, incluindo tanto lojas grandes, orientadas para o público em
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geral, quanto aquelas que vendem os artigos mais especializados, por exemplo, livros de

ciências sociais e/ou de informática, buscando uma representatividade adequada do segmento.

A escolha das lojas foi baseada também na sua representatividade no setor (ranking Intemet-

50 RA Expert). A lista completa dos sites avaliados consta no Apêndice C.

Seria mais correto analisar a atividade das lojas virtuais segundo os critérios objetivos, por

exemplo: faturamento ou capitalização da empresa. Mas nesse mercado o faturamento ainda é

pequeno e pouco monitorado, devido à limitada transparência das empresas russas em geral.

A capitalização também é relativa para as lojas do rating "Expert-200", e não existe por

enquanto maneira de medi-la para empresas novas.

Os critérios de avaliação dos sites das lojas virtuais de livros foram levantados por julgamento

da autora e foram discutidos com profissionais da área. A avaliação da performance das lojas

virtuais será feita baseando-se nos seguintes critérios: . . . ~

a) Qualidade do sistema comercial - definida pela qualidade de representação do

produto na vitrine eletrônica, sortimento, facilidade de efetuar a compra, qualidade de

assistência, serviços adicionais e comportamento dos portadores de despacho;

b) Velocidade de atendimento - caracterizado por carregamento de páginas, tempo

necessário para cadastro (se existe), tempo de fechar pedido, tempo de processamento

do pedido e tempo para entrega, tempo de resposta no caso de problemas surgidos

(cancelamento do pedido, troca do pedido), tempo de resposta quanto à reserva de

produto que não está disponível no momento;

c) Confiabilidade do atendimento - caracterizado pelo cumprimento dos prazos. de í

entrega anunciados no site em geral e por pedido concreto;

d) Flexibilidade do atendimento - possibilidade de reservar o produto não disponível no

momento, troca, devolução, mudanças no pedido, etc;

e) Custo - caracterizado por preço dos produtos, preço da entrega, preço de embalagem

para presente.
. . "'_ .. ' .~.-,~

Devido ao fato que shopper study representa a experiência única de interação com cada site

em único meio de pagamento e entrega, somente numa cidade (Moscou), não foi possível

avaliar todos os itens do questionário aos clientes. No entanto, o processo da avaliação tem o

3 ,["Ir'll .~
. ,
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mesmo objetivo do questionário aos clientes: levantar os pontos fortes e fracos do

atendimento das lojas virtuais dentro de modelo de fatores críticos de sucesso.

I"" ,.

O Quadro 9 desdobra os critérios escolhidos numa lista de parâmetros utilizados na avaliação .

das lojas virtuais, agrupados por cinco fatores críticos, seguindo a mesma lógica do

questionário aos clientes.

Parâmetro Fator crítico
.. "' •....''"''-,-

Qualidade de descrição dos livros ..

Qualidade de sistema de busca
Grau de organização e fácil acesso à informação sobre pagamento e

entrega Qualidade
Variedade de sortimento
Navegação fácil e lógica
Qualidade de descrições de produto (dados técnicos, fotos) : 1 ~

Visualização da lista e estado dos pedidos
., -

Serviços adicionais (newsletters, painéis de discussão)
Comportamento de portador de despacho

Tempo de cadastro, se for necessário
Tempo de carregamento de páginas Velocidade
Prazo de envio de confirmação de pedido
Prazo de envio de confirmação de cancelamento (troca) do livro ",'

Prazo da entrega ,.

Cumprimento dos prazos estabelecidos na entrega dos livros Confiabilidade
Cumprimento do prazo de resposta e resolução dos problemas eventuais

Embalagem de presente Flexibilidade
Reserva do produto que não está disponível no momento
Opção de escolher o horário de entrega

Preço dos produtos / serviços
Preço da entrega Custo
Preço de embalagem do presente
Preço de acesso à Internet (para quem tem acesso por tempo limitado)

Quadro 9 - Parâmetros utilizados na avaliação das lojas agrupados por fatores críticos de
-:~,-.. '..••.'- - ~.

sucesso
Fonte: Elaboração própria

Em todas as lojas, além do estudo geral do site e das referências nos relatórios analíticos e

estatísticos disponíveis, foi testada a compra-padrão, com auxílio de pessoa na Rússia, que
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recebeu os telefonemas dos funcionários e recebeu os livros. A compra de um livro, "7 notas

de Management=" (ou livro de mesmo peso, 1,045 kg, e preço, 440 a 460 rublos), com

entrega em Moscou pelo portador de despachos e pagamento à vista, em dinheiro, foi efetuada

incluindo operações que estão sumarizadas no Quadro 10. O formulário utilizado na avaliação ;;

das lojas consta no Apêndice B.

Operação Fator de sucesso testado

Cadastro Qualidade do sistema comercial (facilidade e lógica
de navegação)

Busca do livro Qualidade do sistema de busca

Fechamento do pedido de 2 itens, Prazo de confirmação do pedido
com embalagem de presente Flexibilidade dos meios de pagamento e entrega

(possibilidade de ver o preço total, sem fechar; o .
pedido)

Flexibilidade (opção de embalagem de presente)

Cesto de produto, entrega e embalagem

Cancelamento de I item e mudança Tempo de resposta nas mudanças pedidas
de endereço da entrega

Entrega do pedido Prazo de entrega

Confiabilidade do prazo de entrega e conteúdo do
pedido, incluindo o texto da mensagem no cartão

Qualidade da embalagem, das ações do portador
(disponibilidade de troco, resposta às perguntas
sobre informação sobre a loja)

, .•. I'

Quadro 10 - Operações efetuadas na shopper study
Fonte: Elaboração própria

Além de shopper study, foram efetuadas as seguintes quatro ações adicionais, testando-se a

flexibilidade e a qualidade do sistema comercial:

a) reserva de item não disponível no momento;

27 Esse livro foi publicado pelo editora Expert, na sua primeira versão, no inicio da economia livre na Rússia;
está na 53 edição, atualizado com mais casos e exemplos da realidade russa.
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b) cancelamento de pedido;

c) pedido de entrega fora de horário comercial;

d) inscrição na lista de envio de novidades.



8 ANÁLISE DE DADOS

Para obter as respostas dos clientes das lojas virtuais, os questionários foram enviados através

de mensagens, via e-mail.deixadas como attachment nos relevantes painéis de discussões e

diretamente às pessoas.

o resultado da resposta demonstrou que as respostas obtidas via e-mail foram mínimas,

representando 2% de retomo (de um total de 584 e-mails encaminhados retomou-se, 10

respostas completas). Nessa etapa foi removida a questão de nível de renda para melhorar o

nível de resposta. Os resultados obtidos através de uma mensagem no painel de discussão

virtual, com a opção de baixar arquivo com questionário e as notas explicativas, foram mais

eficientes, representando 51% de retomo. Já o resultado recebido através de pessoas

demonstrou ser mais eficiente ainda com 87% de retomo. Esse nível de resposta elevadode .'.
, •.. ·V .;

canal por pessoa foi obtido por causa de um contato telefônico, via programa de mensagens

instantâneas, e, em menor grau, sem contato pessoal para mostrar a importância da
\

participação na pesquisa. De um total de 850 questionários enviados, obtivemos 204

respostas.

8.1 Discussão dos resultados do questionário

A análise dos resultados da pesquisa é apresentada a seguir, destacando-se as informações~" ,,~;...' f
mais relevantes desse estudo. Referente à faixa etária, os submetidos ao questionário .

apresentaram a seguinte distribuição: 41% na faixa de 21 a 30 anos, 49% entre 31 a 40 anos e

10% na faixa de 41 a 50 anos. Pessoas com idade acima de 50 anos na Rússia tem menos

experiência quanto à informática e menos acesso ao computador, além de serem mais

conservadoras no uso da Internet e terem menos confiança nas transações on-line em geral.
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Quanto ao sexo, dos compradores que responderam à pesquisa, 56% são homens e 44% são

mulheres. Em relação ao nível de educação, podemos dizer que 88% tem o nível superior, 4%

tem nível superior incompleto e 8% tem nível de ensino médio/profissionalizante. Esta

situação está verificada no Gráfico 3.

Nível de educação

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

, ro:"'" "

'." . f

Gráfico 3 - Nível de educação

Como poderíamos esperar, 100% moram nas cidades grandes ou médias: 79% em Moscou,

Grande Moscou e St. Petersburgo; 10% de Sibéria e Extremo Oriente; 7% na região do Ural e

4% são de outras localidades.

Eles têm acesso à Internet do trabalho (88%), de casa (78%); 2 a 3% costumam acessar a

Internet da Internet-café ou da casa dos amigos (a soma é maior do que 100%, pois foi

permitido dar mais de uma resposta). Então, essas pessoas são usuários bastante ativos da

Internet, o que influi na possibilidade de efetuar a compra on-line, dado que 65% acessam a

Internet do escritório ou de casa. Essas pessoas ficam navegando na rede, em média, mais de

3 horas diariamente (49%), de 2 a 3 horas (47%), 1 hora ou menos (4%). Esta situação está

verificada no Gráfico 4.
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Gráfico 4 - Tempo médio de acesso à Internet por dia

Parte dos dados do comprador de loja não mostra que a compra na loja on-line já tenha virado

um hábito, conforme mostrado no Gráfico 5: 57% compram com freqüência irregular,

algumas vezes por ano; 39% já efetuam essas compras 1 a 2 vezes por mês em média; 4%

viraram usuários constantes, com freqüência de 1 a 3 vezes por semana.

Frequencia de compras on~~i1:~------~ -1

I

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

0<1 vez por mes ~d
O 1-2 vezes por mes

O 1-2 vezes por semana

O >3 vezes por semana

39%

57%

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

Gráfico 5 - Freqüência de compras on-line

Falando do o que os clientes russos compram, podemos ver que a situação não difere niuito da '

preferência de consumidores nos outros países. Os livros, CDs, vídeo/áudio, lideram a lista
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das compras. Os computadores e eletrodomésticos entram nela em seguida com 43% e 39%

respectivamente; os cosméticos/remédios/beleza foram comprados por 35% dos clientes. O

Gráfico 6 ilustra os dados obtidos por categoria do produto.

50,00%
D Cosmeticos/Beleza/D

40,00% ro garia
D Servicos

30,00% O Produtos infantis

20,00% D Presentes . "
: 'I

10,00% D Produtos alimenticios

0,00% DEsporte

Preferencias dos compradores de livros por
-----_.-

produto OComputadores e
Informatica

D Eletrodomesticos

Gráfico 6 - Preferências dos compradores de livros por produto

Interessante mencionar que, entre os 204 que responderam ao presente questionário, 29,4%

efetuam também as compras on-line no exterior: EUA, Alemanha, Grã Bretanha e Canadá.

Normalmente as pessoas procuram os livros especializados e em línguas estrangeiras

(Amazon, Bames & Noble) ou artigos especializados para hobby (tricô, crochê, bordado,
:. . ..~

caça, colecionamento). O fato de terem experiência de compras no exterior permite-lhes

comparar o serviço prestado por lojas virtuais russas com aquelas do primeiro mundo. Não

podemos afirmar que o público russo em geral tem como benchmarking o nível de serviço das

lojas virtuais dos países desenvolvidos, mas existe uma porção de compradores que têm

experiência de tais compras e isso influi na percepção quanto aos serviços em termos de ,
.Ó' -,,

qualidade, velocidade e fatores críticos de sucesso. Para testar essa hipótese veremos quais

são os parâmetros que mais diferenciam a loja no exterior das lojas russas, e por esse motivo

mudam a percepção do consumidor, quanto ao pacote de valor e os componentes dele.

Tendo um retrato dos clientes, partimos para comparação da percepção dos clientes do estado

real das lojas. Apresentaram-se os mais interessantes resultados nos parâmetros agrupados por. . ",' . ' .~
cinco fatores de sucesso e discutimos os possíveis caminhos de melhoria de performance.

Custo
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o Preço dos produtos/serviços é ganhador dos pedidos para 78,4% dos submetidos; ao

mesmo tempo 74,5% avaliaram sua experiência nesse parâmetro como "concordo" e

"concordo totalmente". Os descontos não cumulativos, descontos realizados na promoção de

produtos isolados, foram considerados como fator "preço", pois nesse caso não havia vínculo

com a experiência anterior do cliente; isso foi posto bem claro na nota explicativa d<?

questionário. Enquanto isso, o parâmetro Descontos acumulados, programas de fidelização

dos clientes, por incrível que pareça, foi menos importante para 40% de respondents e 31,4 %

acharam-no qualificador; enquanto 47,1% concordam e totalmente concordam com política de

descontos cumulativos. Lembrando a freqüência das compras, podemos explicar a diferença

na percepção entre esses dois fatores: de um lado, o cliente aproveita o preço de compra (ele

ainda não se acostumou com compras regulares e não poderia sentir a vantagem de algum

programa de longo prazo); do outro lado, as lojas ainda não oferecem muitas opções desses

programas. O parâmetro Preço da entrega chamou atenção como ganhador de pedidos para

60,8% dos clientes; esse resultado está compatível com quantidade (75,4%) daqueles que

concordam e concordam totalmente que as lojas ,atendam ao desejado nesse item. Coma a

entrega tem outra variável importante além de preço - o tempo - voltaremos à discussão desse

item adiante.

Flexibilidade

O parâmetro Ofertas personalizadas baseadas em experiência das compras anteriores foi

avaliado como menos importante por 68,6% de clientes, no entanto, discordam e discordam

totalmente de que a loja atenda esse item totalmente cerca de 59% dos clientes. Mais um item

ligado à personalização, Customização da janela do site, foi também percebido como menos

importante pela grande parcela dos clientes (82,4%); nesse caso, discordaram e discor~a~<:tm

totalmente 35% dos submetidos ao questionário.

Em geral, as lojas russas não trabalham ainda com as ofertas personalizadas utilizadas, por

exemplo, pela Amazon.nos dois sentidos: oferta dos produtos baseada na experiência anterior

e precificação dinâmica (VULKAN, 2003)28. Logo, os clientes, como no parâmetro

Descontos acumulados, programas de fidelização dos clientes discutido anteriormente,

28 O autor mostra como, de um ponto de vista teórico, a precificação dinâmica (discriminação de preço do
primeiro nível) pode levar tanto ao aumento quanto à diminuição de lucro.

,.r·_.{- "
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ainda não sentiram as vantagens, nem acumularam bastante experiência para considerar o

. item de personalização como qualificador ou ganhador de pedidos. Dados de um estudo

americano confirmam o mesmo padrão de pensamento dos consumidores mais experientes: os

resultados de um estudo da Jupiter Research (2003) mostrarem que somente para 14% dos

clientes a oferta personalizada vira um estímulo para efetuar as compras mais freqüentes,

enquanto o conceito de customização de propriedades é importante somente para 8%.

Troca e eventual devolução de compra, esse item foi avaliado com qualificador por 49%

dos clientes e ganhador dos pedidos pelo 37,3%; ao mesmo tempo, a experiência obtida

mostra que 49% dos clientes ficaram não satisfeitos e discordam ou discordam totalmente que

a loja atende o desejado no caso de troca ou devolução. Esse problema não pode ser resolvido

somente através meios eletrônicos, mas envolve melhoramento no gerenciamento do estoque',

logística (retirada da mercadoria em questão e devolução no próprio depósito ou no

fornecedor).

Reserva do produto não disponível no momento foi avaliada por 33,3% e 41,2 % dos

clientes como ganhador de pedidos e qualificador. Apesar do fato de que 58,8% dos clientes

concordaram com que as lojas atendem ao desejado nesse item, existem 30% que não

concordam com isso. Então, dependendo do tipo de produto, no nosso caso os livros mais

raros, especializados ou muito populares e totalmente vendidos, a loja poderia oferecer esse

tipo de serviço maximizando a flexibilidade do atendimento.

Mais dois parâmetros ligados à entrega merecem discussão Disponibilidade da entrega mais

rápida e cara, ou mais barata no prazo mais longo mostra o mesmo padrão quando o

cliente não está acostumado com serviço mais diferenciado: 49% avaliaram como fator menos

importante, enquanto 60,8% discordam ou discordam parcialmente, se as lojas atendemuíl.,<?

desejado nesse item. Dentro do questionário presente, não foi possível detalhar as perguntas

para obter informação mais específica; por exemplo, qual parcela dos clientes gostaria de

receber a encomenda no trabalho, dentro do horário comercial, no horário de almoço, à noite

ou de manhã em casa, fora do horário comercial ou inclusive no sábado. 84,3 % dos clientes

consideraram a Possibilidade de retirar o pedido no depósito da loja o menos importante;

mesmo assim, 30% discordam e discordam totalmente de que a loja atenda ao desejado. Nem

todas as lojas oferecem a possibilidade de retirada, uma possibilidade de custo variável zero

ou relativamente baixo pelo seguinte motivo: muitas delas não possuem o produto no seu

BiBliOTECA t\AHl A~BOEDECKER
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depósito. Segundo informação prestada por meio de entrevista através de e-mail com gerentes

de logística e armazenamento das lojas www.piter.ru e www.alpina.ru, para o cliente poder

retirar na unidade da loja, o produto deve ser entregue nessa unidade; para a loja fica mais

viável mandar o portador de despacho, retirar no fomecedore na mesma viagem levar.ao

cliente.

Confiabilidade

Os parâmetros de confiabilidade Cumprimento dos prazos estabelecidos na entrega dos

produtos I serviços e Resolução de problema na ocorrência de imprevisto dentrodos

prazos prometidos foram avaliados como ganhadores de pedido por 70,6% e 56,9% dos

clientes respectivamente. Quanto à experiência nas compras, a clientela não concordou que as

lojas atendam ao item de maneira desejada em grau compatível com a importância de assunto:

discordam e discordam totalmente 31,4% e 52,9% dos submetidos ao questionário. Ao longo

prazo, as lojas que não investem na melhoria em termos de confiabilidade correm o riscode

que a clientela migre para outra loja.

Velocidade

Três item foram escolhidos para a avaliação quanto ao funcionamento do site Facilidade de

navegação pelo site da loja foi avaliado como fator qualificador por 55% dos clientes; eles

mostraram grande satisfação (80,4%) nesse item quanto à experiência nas compras.

Interessante notar que somente 2% discordaram nesse item e que não houve nenhuma resposta

discordo totalmente.

Velocidade de funcionamento do site (carregamento das páginas), 39 % consideraram

como ganhador de pedidos e 35% como qualificador; a nota de experiência demonstra o

mesmo padrão: alto nível de concordância de que a loja atende ao desejado (76,3%) e baixo

nível de insatisfação (2,0%), nenhuma resposta discordo totalmente.

- ~,~ '.. . ...

Simplicidade e lógica do processo de compra segue o padrão: parcelas iguais (43,1 %) dos

clientes consideraram o item como ganhador dos pedidos e qualificador, enquanto a maioria

(86,3%) concorda que a loja está funcionando bem nesse parâmetro, contra 3,9% que

discordam. Assim como nos itens anteriores, não houve nenhuma resposta discordo

http://www.piter.ru
http://www.alpina.ru,
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totalmente. O já citado estudo de Júpiter Research (2003) mostrou que a facilidade de

navegação e a simplicidade de cadastro no site foi muito importante para os usuários (48% e

42%); além disso, os 37% dos usuários mencionaram a alta velocidade do carregamento de

páginas.

Os demais dois itens estão ligados ao componente "real" das operações da loja. Podemos ver

que as respostas são diferentes. Velocidade de entrega foi avaliada como ganhadora de

pedidos por 61% dos clientes, e mais 38% a avaliaram como qualificadora; no entanto, 28%

discordam ou discordam totalmente de que a loja atenda ao item de maneira adequada. 43 %

votaram em Solução dos problemas rápida como ganhador de pedidos e 53% como fator

qualificador; 64% discordam ou discordam parcialmente de que a loja atendeu ao desejado

nesse item. A formulação desse item ficou genérica demais; seria interessante no futuro

desdobrá-lo e detalhar os problemas surgidos.

Esses resultados confirmam nosso pressuposto de que, mesmo que os aspectos técnicos sejam

muito importantes, a concentração somente neles leva à perda de confiança do cliente' ~

diminuição do fluxo de pedidos. Os clientes mostram satisfação com o grau de sofisticação de

design e "motor" (software ou plataforma) do site; os esforços devem ser redistribuídos para

melhorar o atendimento nos aspectos operacionais em relação aos quais os clientes expressam

insatisfação. Para atrair os visitantes e clientes os dirigentes da loja devem se preocupar mais

com a facilidade de navegação e com a simplicidade de cadastro e processo de compra, para

depois implementar os artifícios técnicos sofisticados.

Qualidade

No item Reputação da LV as respostas foram distribuídas quase uniformemente, dado-que

80,4 % acharam que a reputação da loja corresponde à qualidade do serviço prestado.

Participação da LV nos ratings da qualidade e segurança, Qualidade de design do site da

LV foram avaliados como menos importante por 56,9%; no entanto, a maioria (68% e 76%)

dos clientes concordaram que nesses itens a loja atende ao desejado.

Sistema de busca pelo site foi escolhido por 57% dos clientes como fator qualificador'e

39,2% como ganhador dos pedidos; 62% concordam e concordam totalmente de que a loja

atenda ao desejado. Mesmo com relativamente alto nível de concordância, as lojas deveriam

prestar atenção a esse item, pois ele pode influenciar na decisão de se efetuar a compra.

·'1'
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Qualidade de descrições de produto foi considerado como ganhador de pedidos por 51%

dos clientes; 55% concordam e concordam totalmente com que as lojas oferecessem

qualidade de informação sobre o produto no nível desejado. Reação similar foi vista no
, -I,· .

parâmetro Material informacional, que foi considerado qualificador por 49% dos clientes;

mostrou-se um nível de satisfação de 55%. Estamos falando em geral sobre produtos como

livros, computadores, acessórios de informática e aparelhos eletrodomésticos - sua descrição

acompanhada das suas propriedades técnicas e fotografia pode ser facilmente exibida no site.

Os artigos sobre novidades no mercado, resultados de testes de produtos e as opiniões de

leitores adicionam valor e mantém o usuário da loja mais informado do que um clientéde

uma loja convencional.

Por incrível que pareça o parâmetro Visualização da lista e estado dos seus pedidos,

necessário nos sites norte-americanos e brasileiros, foi avaliado como ganhador de pedidos

por 47% e qualificador por 43% dos clientes, não ganhou satisfação total. Esse fato pode 'ser

explicado da seguinte maneira: nem todos os sites possuem a possibilidade de ver o histórico

dos pedidos e o estado deles Algumas lojas até agora utilizam somente a confirmação através

de e-mail ou direta, por meio de telefonema para o cliente a fim de combinar a data de

entrega.

Assistência pós-venda é um parâmetro importante e que depende do tipo de produto vendido.

Claro que ele é mais importante na venda de computador ou aparelho eletrodoméstico do que

na compra de livro, remédio ou produto alimentício. 43% o consideraram como fator

qualificador, enquanto 22% discordaram ou discordaram totalmente de que esse serviço está

no nível desejado. Se no nosso estudo separarmos os usuários de lojas (que vendem produtos

sofisticados) que exigem a garantia, esse índice de insatisfação aumentaria. Nesse exemplo

podemos mostrar como a realidade russa ainda está atrasada em comparação com países

desenvolvidos. A metade dos sites mencionados em Rambler's TopShop, que oferecem à

venda artigos sofisticados, não informa o prazo e as condições de garantia. Segundo a Lei de

Defesa dos Direitos do Consumidor (RÚSSIA, 1993), o direito de decidir sobre o prazo de

garantia cabe tanto ao produtor quanto ao vendedor (loja). Em muitos casos, o vendedor

direciona o cliente para o fabricante. Mas em condições de concorrência acirrada adicionais

serviços de pós-venda podem virar um diferencial na luta pelo cliente.
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Variedade de sortimento e Renovação constante de sortimento foram considerados como

ganhadores de pedidos (67% e 43%), ganhando também alto nível de satisfação, 78,4o/.Je

84%. Nesse item as lojas estão bem, mas, mesmo assim, o ganhador de pedido precisa de

atenção constante.

Mais três itens relacionados à qualidade do sistema de pagamento foram avaliados, da

seguinte maneira: Possibilidade de pagar com cartão de crédito foi fator menos importante,

o que se correlaciona com o fato da pouca disseminação dos cartões de crédito na Rússia e o

baixo nível de confiança nos meios de pagamento eletrônicos. No entanto, a loja que pretende

vender para os russos no exterior deveria adicionar esse meio de pagamento. Nos EUA, o

cartão de crédito será processado somente após se ter o comprovante de entrega assinado pelo

cliente; dessa maneira, a loja se assegura contra fraudes, pois nesse caso o pagamento será
.~ - -Ó, +,.:~ .

debitado na conta da loja. Nas lojas russas não chegaram a utilizar esse tipo de procedimento,

que aumenta a desconfiança por parte da loja também. Existência de método de pagamento

do exterior (além de cartões de crédito) também foi avaliado como fator menos importante,

pelos mesmos motivos (poucos dos submetidos ao questionário moram no exterior).

Participação da LV nos sistemas de dinheiro eletrônico foi visto com fator menos
'jO'

importante pela maioria dos clientes (82,4%).

Sumariando os dados da análise, podemos dizer que, nos fatores de confiabilidade e

velocidade, os clientes mostram a maior preocupação, expressa em combinação com um

baixo nível de satisfação quanto ao atendimento dos itens pelas lojas virtuais, avaliando-se os

itens como ganhadores de pedidos e qualificadores. A flexibilidade levou a resultados

interessantes: os itens de front-o.ffice (personalização) ganharam muito menos atenção e

importância do que os fatores de retaguarda ligados à entrega e reserva. No fator custo, todos

os itens foram avaliados como ganhadores de pedidos e a clientela mostra alto nível de

satisfação. A qualidade, o fator mais extenso e abrangente, também teve alto nível de

satisfação quanto aos itens ligados aofront-o.ffice (design, busca, descrição do produto).

Os resultados da pesquisa quanto aos fatores críticos de sucesso no atendimento nas lojas

virtuais de livros estão sumariados no Quadro 11, em que cada item avaliado foi considerado

ganhador de pedidos, qualificador ou fator menos importante, conforme a maioriaf'de

respostas a respeito desse item.
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<V - .r .. <U
Parâmetro Fator crítico -e o ' .....

- o
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Qualidade de descrições de produto (dados técnicos, fotos) Qualidade
Visualização da lista e estado dos seus pedidos Qualidade
Variedade de sortimento Qualidade
Renovação constante de sortimento Qualidade
Simplicidade e lógica do processo de compra Velocidade
Velocidade na entrega Velocidade
Velocidade no funcionamento do site (carregamento das páginas) Velocidade
Cumprimento dos prazos estabelecidos, na entrega dos produtos / Confiabilidade
serviços
Resolução de problema na ocorrência de imprevisto dentro dos Confiabilidade
prazos prometidos
Preço dos produtos / serviços Custo
Descontos cumulativos, programas de fidelização dos clientes Custo ..

Reputação da Loja Virtual Qualidade
Sistema de busca pelo site (por contexto, palavra-chave, etc.) Qualidade
Material informacional Qualidade
Assistência pós-venda Qualidade
Facilidade de navegação pelo site da Loia Virtual Velocidade
Solução rápida dos problemas Velocidade
Troca e eventual devolução de compra Flexibilidade
Reserva do produto que não está disponível no momento Flexibilidade - .•.~.. -~-
Preço da entrega Custo
Participação da LV nos ratings de qualidade e segurança Qualidade
Qualidade de design do site da Loja Virtual Qualidade
Notícias e novidades na primeira página (destaques em vendas) Qualidade
Possibilidade de pagar com cartão de crédito Qualidade
Participação da LV nos sistemas de dinheiro eletrônico Qualidade
Método de pagamento do exterior (além de cartão de crédito) 'Qualidade
Interação on-line com consultor do site (chat, iCQ) Flexibilidade

__ o

Ofertas personalizadas baseadas em experiência de compras Flexibilidade
anteriores
Customização da janela do site (propriedades de segurança, Flexibilidade
propriedades de tela, etc ..)
Disponibilidade da entrega Express, ou mais barata num prazo mais Flexibilidade .
longo •
Possibilidade de retirar o pedido no depósito da loia Flexibilidade

Quadro 11 - Fatores críticos de sucesso versus percepção do cliente
Fonte: Elaboração própria

._ •••••••••••• ~ ••• 4.

A Tabela 9 ilustra a grau de concordância quanto ao atendimento da loja virtual (se ela atende

o desejado) através da pontuação Likert aplicada aos fatores críticos já classificados.

Tabela 9 - Pontuação Likert para os fatores críticos de sucesso •••• ~ •••••• '.:.t
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Parâmetro '" ..-e o '" -2 -1 O 1 2.•.
•• fi> -e fi> =o o C'J o C'J~:E ... = .••
C'J"O = '" ;.:: '" -; ~ ê;~ ::s • o·, ••.••

c Cf -
. -.

Qualidade de descrições de produto (dados técnicos, -16 -24 O 76 72

fotos)
Visualização da lista e estado dos seus pedidos -24 -16 O 28 240

Variedade de sortimento O -4 O 76 168

Renovação constante de sortimento O -12 O 84 176

Simplicidade e lógica de processo de compra O -8 O 96 160

Velocidade de entrega -64 -24 O 40 120

Velocidade de. funcionamento do site (carregamento
~"'.'

O -4 O 84 144

das páginas)
Cumprimento dos prazos estabelecidos na entrega -64 -56 O 48 80

dos produtos / serviços
Resolução de problema na ocorrência do imprevisto -64 -76 O 24 8

dentro dos prazos prometidos
Preço dos produtos / serviços O -4 O 84 136

Descontos cumulativos, programas de fidelização dos -16 -12 O 64 176

clientes
Reputação da Loja Virtual -8 O O 116 ~ 96-
Sistema de busca pelo site (por contexto, palavra- O -4 O 104 48

chave, etc.)
Material informacional O -32 O 68 88

Assistência pós-venda -24 -32 O 52 40

Facilidade de navegação pelo site da Loia Virtual O -4 O 112 104

Solução dos problemas rápida -16 -44 O 44 40

Troca e eventual devolução de compra O -28 O 80 40

Reserva do produto que não está disponível no -16 -52 O 84 72
l...r:!..?",

momento <

Preço da entrega O -24 O 76 40

Participação da LV nos ratings da qualidade e O -4 O 104 72

segurança
Qualidade de designe do site da Loja Virtual O O O 104 104

Noticias e novidades na primeira página (destaques O -8 O 112 ·112

em vendas)
Possibilidade de pagar com cartão de crédito -24 -24 O 48 216

Participação da LV nos sistemas de dinheiro -40 -20 O 56 176

eletrónico
Método de pagamento do exterior (alem de cartão de -40 -36 O 56 120

crédito)
Interação online com consultor do site (chat, ice) -80 -80 O 8 56

Ofertas personalizadas baseadas em experiência das -88 -64 O 32 48

compras anteriores
Customização da janela do site (propriedades de -32 -56 O 44 72

segurança, propriedades de tela, etc ..)
Disponibilidade da entrega express ou mais barata no -40 -40 O 24 72

prazo mais longo
. -Ç. -~_•.•.

Possibilidade de retirar o pedido no depósito da loia -48 -36 O 80 80

..

Fonte: Elaboração própria

8.2 Comparação com a realidade das lojas de livros avaliadas
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Nesta seção efetuamos a comparação de resultados de questionário com o estado atual .das

lojas virtuais de livros russas por meio de um teste de compra-padrão feito nas 12 lojas.

Chegamos aos seguintes resultados, também agrupados por fatores críticos de sucesso.

Veremos os fatores ganhadores de pedidos, qualificadores e menos importantes para verificar

se a distribuição de recursos e a atenção dos administradores e dirigentes das lojas

corresponde à importância desses fatores.

Custo

o preço do livro na compra-padrão, na maioria das lojas, varia de 432 a 459 rublos (14,4 a

15,3 dólares). A loja Books.ru, com a oferta de 393 rublos (13,1 dólares), na realidade não
:\.,:!/1.>

tem pronta entrega; o prazo de entrega muito estendido significa que a loja efetuará a busca

sob encomenda. A oferta mais cara, da loja Mistral.ru, de 503 rublos inclui o preço da entrega

por portador de despachos. Se tirarmos o preço da entrega praticado no mercado, o preço

ficaria entre 433 e 470 rublos. O preço da entrega varia de 30 (1 dólar) a até 70 rublos (2

dólares).

Três lojas oferecem embalagem da presente, na Ozon.ru o cliente pode escolher a cartão

postal e escrever mensagem personalizada ou utilizar os padrões da loja; a Bolero oferece 3

tipos de estampa de papel com explicações para qual oportunidade serve a estampa. A

situação está verificada na Tabela 10.

Tabela 10 - Preços e prazos de entrega do shopper study
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Loja Preço do Preço da Preço da Prazo da entrega Observação
livro em entrega em embalageme
rublos rublos m rublos

Books.ru 393 50 N/D 17 a 22 dias 2livros ~ .
corridos entrega grátis

Piter.com 430 60 (Moscou) N/D 7 (5) dias úteis 09 a 20-
40 (St. Moscou (St. horário de
Petersburgo) Petersburgo) entrega

Eurobook.ru 432 30 N/D 2 dias úteis 60 a 180, .~ .f,~

Grande
Moscou

Top-Kniga.ru 440 30 NID 2-3 semanas Entrega
somente pelo
correio
federal

Bolero.ru 440 50 16 3 dias úteis Grátis para.
pedidos
acima de
1000

Ozon.ru 441 60 15 2 dias úteis

Biblion.ru 441 60 30 3 dias úteis
',-.:""

Colibri.ru 450 30 N/D 2 a 3 úteis

Biblio- 453 70 N/D 1 a 2 dias úteis 2 livros- 140,
globus.ru 3 livros-200,

etc.

Alpina.ru 459 50 N/D 7 dias úteis (livro
de outra editora);

,O,;i ••

5 dias úteis (editora
própria)

Mistral.ru 503 Grátis em N/D 5 dias úteis
Moscou

Bookpost.ru N/D N/D N/D 2 a 3 semanas Entrega
somente pelo.'
correio
federal

Fonte: Elaboração própria
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A situação da política de preços foi verificada com uso do recurso findbook.ru, uma

enciclopédia do consumidor que efetua a busca por 16 sites que vendem livros. Foram

efetuadas 100 buscas, 10 de cada categoria (informática, economia, administração, finanças,

administração das redes, literatura nacional, direito, enciclopédias, dicionários, etc.)29. A

busca deu os resultados esperados: as ofertas das lojas são parecidas; diferenças encontradas

ficam entre 10 e 30 rublos. As diferenças de preços maiores são resultado de ausência no

estoque ou de preço da entrega incluso no preço do produto.

Preço de produto e custos da entrega foram avaliados pelos clientes como fatores ganhadores

de pedidos, com alto nível de satisfação no atendimento desses itens. Suponhamos que os

compradores que procuram o preço menor, os para quem a diferença de 0,5 a 1 dólar não é

significativa; vão efetuar sua escolha baseando-se nos outros parâmetros. Quem buscava

menor preço, combinado à entrega mais rápida, escolheria Eurobook.ru com preço total de

463 rublos e prazo de 2 dias úteis, enquanto quem adicionaria na sua busca o parâmetro "para

presente" ficaria com Ozon.ru, com mesmo prazo de entrega e custo total de 518 rublos.

Velocidade e confiabilidade

Os dois fatores são inseparáveis, pOIS foi essa combinação de fatores que Ievou' .à

preocupação, irritação e insatisfação da clientela. A informação publicada nos sites das lojas

on-line esclarece quanto ao estado ideal dos prazos de entrega, conforme informado na Tabela

10. A tabela 11 mostra que só duas lojas conseguiram entregar no prazo prometido. É preciso

lembrar que foi testado o tipo de entrega fácil - dentro de Moscou.

. .•... , ,

As mensagens automáticas: confirmação do cadastro, confirmação do pedido, confirmação de

saída do portador de despachos, novidades por e-mail, etc, funcionam muito bem em todas as

lojas, menos na Mistral.ru, onde o pedido sai sem número, e na Bookpost.ru. As situações que

exigem auxílio de um funcionário são: troca de item no pedido, troca de endereço de entrega,

devolução parcial ou integral (não testado) - tempo de resposta aumenta. As loja~ ,}lãO

informam o prazo para resolução de problemas, sempre mencionando que o cliente deve

entrar em contato o mais rápido possível, e a loja fará o possível.

29 Serviço de busca de livros pelas lojas virtuais disponível em <http://www.findbook.ru>; acesso em
dezembro de 2003. . ',' .~,.
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Tabela 11 - Tempo e prazos das atividades testados

cf CIl

e c:.I "t:i ~
Loja ri> ri>

CIl.g ~ ri>
c:.I

Prazo de Prazo de bus'éã''''CIl CIl = C
c

"t:i ri> ,.Q= "t:i = ri> C :... ri>
~ C C CIl ~ "t:i .•.. = entrega final30 do livrocc .•.• CIl = CIl CIlc.:... = "t:i ••.• C. e .5 § "t:i;t::

e ti .5 c e = ~ eJ) c CIl
reservado

CIl ~ e c.e CIl eJ)'~ eJ) N"t:iE-;"t:i
e CIl

E-;~c.~ ~~ :... :...
c:.I CIl ~ ~E-; c:.I

Books.ru 2 1a2 10 a 15 N/D cancelado N/D
Piter.com 8 5a6 5 a 15 2 8 (+1) dias N/D ,.',' .

uteis

Eurobook.ru 7,5 2a3 3 a 10 1 2 (+1) dias NID
uteis

Top-Kniga.ru 7 6a7 5 a 15 1 3 semanas (+2) N/D

Bolero.ru 2 0,5 Ia3 <1 3 dias úteis 3 semanast'··:"

Ozon.ru 3 0,5 Ia3 1 4 (+ 1) dias 2 semanas
úteis

Biblion.ru 2 1 1a3 <1 3 (+0) dias 3 semanas
úteis

Colibri.ru 2 0,5 1a3 <1 3 (+0) dias 3 semanas
úteis

Biblio- 3 5a6 10 a 20 2 3 (+2) dias N/D
globus.ru úteis

Alpina.ru 5 5a6 15 a 30 2 8 dias úteis N/D
(+1) .~"'."':U

'.

Mistra1.ru 4 7a8 15 a 20 2 6 dias úteis N/D
(+2)

Bookpost.ru 6 7a8 20 a 30 3 3 (+3) semanas N/D

Fonte: Elaboração própria
\ •.........

(
\

..~.... ~/'"
~.

30 O dígito em parênteses informa a quantidade de dias de atraso, contra o prazo de entrega prometido.
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Os dados da Tabela 11 sumarizam a experiência quanto à velocidade de várias atividades da

loja virtual. O tempo de cadastro, ligado ao tempo de carregamento de páginas e lógica de

cadastro (quantidade de campos de preencher), varia de 2 a 8 minutos, enquanto o tempo de

carregamento de páginas entre 1 e 30 segundos. Então, para lojas com esse tempo elevado

seria interessante prestar atenção, pois itens ligados à velocidade foram fortemente

considerados como ganhadores de pedido.

Quanto à confiabilidade, podemos concluir que as lojas virtuais russas ainda têm espaço para

aperfeiçoar as suas atividades de retaguarda, pois somente duas lojas (Colibri.ru e Biblion.ru)

conseguiram cumprir o prazo da entrega.

Flexibilidade

Como já foi discutido na seção 8.l, os clientes deram mais importância aos itens ligados às

atividades de retaguarda, tais como troca e devolução, reserva de produtos não disponíveis.

Os item mais ligados à atividade de front-office, como personalização das ofertas e

customização de janela do site, foram avaliados como menos importantes. Em todas as lojas,

as regras de troca e devolução estão descritas na sessão de ajuda, mas, na prática, a

necessidade de se trocar um artigo por outro ou de se mudar o endereço da entrega leva a um

atraso de 1 a 3 dias. Somente a Colibri.ru e a Biblion.ru conseguiram cumprir o prazo, mesmo

com a pequena mudança que envolvia o aspecto operacional. Por exemplo, endereços .de
. . (

entrega foram mudados antes do estado do pedido mudar para "pronto para entrega", e o

artigo do pedido foi trocado logo após se receber a confirmação do pedido, para se evitar a

situação em que a loja tinha que abrir o pacote pronto e empacotar de novo. Os outros

atrasaram a entrega, segundo o informado na Tabela 11, onde o dígito entre os parênteses

informa a quantidade de dias de atraso.

Ao contrário, a possibilidade de se customizar a janela, escolhendo-se o titulo e/ou Nome

(apelido) a ser chamado na hora de entrada no site da loja, está presente de uma outra maneira

em dois terços dos sites.

J,.I\;.1l,;,.'

Entre soluções interessantes ligadas a esse fator de sucesso, podemos mencionar também:

a) possibilidade de informar o horário preferido de entrega do pedido (2 lojas);



b) entrega até 20hOO(lloja);

c) calculadores de preço total de pedido, dependendo do meio de pagamento e do método

de entrega (3 lojas);

d) embalagem para presente (3 lojas).

Chamou-nos a atenção a postura da loja Bolero.ru; ela é a única que informa "isso você pode

fazer após fechar o pedido". Por exemplo, trocar endereço, cancelar ou adicionar artigos antes

do estado do pedido mudar de "confirmado" para "em separação". No caso de um pedido "em

separação", a loja oferece ajuda de funcionários da loja. Nas demais lojas, após o fechamento

do pedido, o cliente pode somente consultar o estado e entrar em contato com funcionários -da

loja via e-mail (mais fácil) ou telefone.

Qualidade

Os itens ligados ao sortimento e à variedade foram bem avaliados pelos clientes. Lembrando

que 67% acharam que a variedade de sortimento é ganhadora dos pedidos, a avaliação das

lojas mostrou que mais as especializadas têm de 10.000 a 20.000 títulos, enquanto as lojas

orientadas para um público mais amplo têm de 60.000 a 85.000 títulos. Não foi possível

avaliar a renovação de sortimento de maneira direta, mas existem indicadores indiretos:

informação sobre novidades e listas de livros planejados para edição, além de listas de lir~g~

seriados.

A qualidade de descrição dos produtos também foi avaliada corno ganhadora dos pedidos e

pode ser vista corno bem atendida pela maioria das lojas (excluindo a top-kniga). A qualidade

de apresentação do produto é ligada à qualidade de design do site, e podemos notar que os

sites das lojas "da capital", ou seja, Moscou ou St. Petersburgo, são mais desenvolvido~ e

sofisticados do que o site datop-kniga.ru, cujo estilo lembra urna homepage. No entanto, a

informação sobre disponibilidade, isto é, integração da loja virtual com todos os processos de

negócios da empresa, pode ser melhorada. Segundo informação através de e-mail do gerente

de atendimento ao clientes da loja virtual piter.com, nessaloja, o livro disponível para pronta

entrega foi na verdade enviado para o ponto de venda ofl-line da empresa, o que le~o~' ~~

atraso.
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Passando aos itens considerados pelos clientes menos importantes, vamos analisar qUill~.é'a

situação nas lojas com relação a esses itens. Por exemplo, a qualidade de design do site foi

avaliada como bem agradável e desenvolvida, ate sofisticada, em termos de gráfica, imagem,

harmonia no uso dos cores, lógica de localização dos elementos textuais e gráficos e lógica de

navegação. As novidades do site estão apresentadas na primeira página, enquanto a maioria

dos clientes acha esse item menos importante. O já mencionado site da top-kniga até pede aos

clientes comunicar qualquer erro notado nas novidades ou nas listas de preços da loja.

O comportamento dos portadores de despacho pode ser avaliado como razoável. Alguns

(Mistral.ru, Piter.ru) estavam com dificuldades em dar o troco; seis pessoas em nove, quando

foram perguntadas sobre como proceder se houvesse defeito no livro, responderam "não s,~i',:i

os três restantes foram treinados a pedir para urgentemente entrar em contato com o gerente

da loja, com o número do pedido, e informar a ocorrência para a troca mais rápida possível.

Quanto aos documentos necessários, todos os portadores trouxeram o cupom fiscal e a nota

fiscal para consumidor, junto com livro.

Sumarizando as avaliações, podemos afirmar que as lojas de livros variam na qualidade do
sistema comercial e, quanto a isso, podem ser divididas em três grupos:

a) sofisticada (ozon.ru, bolero.ru, books.ru,);

b) boa (biblion.ru, biblio-globus.ru, alpina.ru, bookpost.ru);

c) moderada (mistral.ru, top-kniga.ru).

A avaliação das lojas nos leva à mesma conclusão, quer seja, a de que não somente os itens

tão populares no ambiente de administradores e dirigentes das lojas virtuais, ligados ao design

e à sofisticação de opções técnicas, são valorizados pelos clientes, mas também o são as

funções de retaguarda, tudo o que acontece após o cliente finalizar sua sessão de visita ao site

e fechar o pedido.
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9 CONCLUSÃO

As lojas virtuais são o segmento de comércio eletrônico B2C russo que está crescendo mais

rapidamente no mercado; de 30 lojas em 1998, passaram a mais de 3.600, em 2003, com.... ,~~".•.~".

vendas (em 2003) de 600 a 650 bilhões de dólares, com um lucro na faixa de 50 bilhões de

dólares. Embora os índices de valores praticados nesse ambiente em relação ao mercado como

um todo (na Rússia, em relação aos EUA ou ao mundo) ainda possam ser considerados

baixos, apresentam um crescimento significativo.

o público da Internet russa, no ano de 2003 foi de 13 milhões de usuários (1l~8%' dá

população). Devido à distribuição não uniforme, o limite de 20% da população, considerado

suficiente para um varejo eletrônico efetivo, foi ultrapassado somente nas grandes cidades. Os

visitantes e clientes das lojas virtuais são caracterizados por alto nível de educação, renda

acima da média, falta de tempo livre devido à longa jornada de trabalho e acesso à Internet no

trabalho e em casa. Conforme a disseminação do acesso de banda larga e o aument~"'d~

usuários, aumentará a exigência de qualidade de informação sobre produtos, serviços

adicionais e quanto ao atendimento; a concorrência somente quanto ao preço perderá sua

importância. A análise do público-alvo das lojas virtuais mostrou que eles são lead users,

pessoas bem informadas, ativas; eles valorizam, além do preço, segundo nossa pesquisa, a

velocidade da entrega, o cumprimento dos prazos, a economia de tempo e o conforto ao

efetuar a compra. Esse é um público exigente, mas de grande potencial.

Da etapa inicial de marcar presença num promissor mercado em crescimento, o comércio

eletrônico russo B2C passou para a longa etapa da concorrência pelo cliente real, na qual as

atividades que começam após o cliente apertar o botão "fechar o pedido" desempenhamo

papel principal. Entre os fatores que incentivarão o desenvolvimento do varejo on-line na

Rússia, podemos destacar:

a) quantidade de usuários da Internet, crescente (mais de 20% da população em algumas

regiões);

b) infra-estrutura de telecomunicações desenvolvida;

c) aumento do nível de difusão de meios de pagamentos além de à vista, em dinheiro,

para pessoas físicas;
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d) crescimento do nível de renda médio;

e) desenvolvimento da infra-estrutura para entrega express por todo território do pais." ','

f) evolução das lojas virtuais na direção da inteira integração da retaguarda aos processos

de negócio da empresa comercial (Internet-sistemas comerciais).

Mesmo com a concorrência aumentada e as crescentes barreiras à entrada, existe espaço para

lojas mais especializadas e serviços adicionais ligados ao aumento de acesso de banda larga, ,

No período de 2002 a 2003, os diversos métodos de pagamento on-line, de um ponto de vista,

não tiveram uma grande aceitação dos clientes; de outro lado, nem todas as lojas virtuais

oferecem tais meios de pagamento e atraem os clientes. No ano de 2004, a situação dos

pagamentos no ambiente on-line não mudará muito, e o mais utilizado método de pagamento

continuará a ser à vista, em dinheiro, pago no ato da entrega. Mas podemos notar o

crescimento notável de faturamento dos sistemas de pagamento por dinheiro eletrônico e a

grande novidade no mercado russo - o financiamento de compra parcelada.

Em 2004, no caso de aumento de faturamento, as lojas virtuais vão sentir a falta de um serviço

de entrega de alta qualidade. Ainda não existe uma empresa orientada aos problemas das lojas

virtuais; seria interessante unir as lojas para se organizar tal empresa de entrega ou, pelo

menos, se obter descontos das empresas existentes. Para melhoria no serviço da entrega, as

lojas poderiam obter informação quanto às preferências dos clientes (entrega fora de horário

comercial, no horário marcado, no final de semana). Seria interessante se estudar a opção de
-:,.~,,,..~.

uma entrega por motoboy, no momento não utilizada na Rússia, contra uma entrega 'por
portador de despacho, que se desloca via transporte público. As grandes lojas poderiam

organizar sua empresa de fulfillment e oferecer os serviços dela para outras lojas de menor

porte.

Resumindo os dados de análise da pesquisa, podemos dizer que a clientela deu a maior

importância, expressa em combinação de baixo nível de satisfação de atendimento dos itens

pelas lojas virtuais e pela avaliação dos itens como ganhadores de pedidos e qualificadores,

aos fatores de confiabilidade e velocidade. Mas as lojas não conseguem processar pedidos e

entregar produtos na velocidade prometida e dentro dos prazos previstos. A flexibilidade

levou aos resultados interessantes: os itens de front-office (personalização) ganharam muif6
menos importância do que os fatores de retaguarda ligados à entrega e reserva dos produtos
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não disponíveis. No fator de custo, no qual quase todos os itens foram avaliados corno

ganhadores de pedidos, os clientes mostraram alto nível de satisfação. No fator mais extenso e

abrangente, a qualidade, também notamos um alto nível de satisfação nos itens ligados ao

front-office (design, busca, descrição do produto).

Combinando esses resultados com a avaliação das lojas virtuais de livros, podemos chegar à

conclusão de que a administração das lojas presta mais atenção (e aplica mais recursos) no

que diz respeito aos itens tecnológicos, ligados ao design, menosprezando os itens

operacionais de retaguarda, tais corno trocas no pedido, entrega pontual, atualização de

informação sobre disponibilidade e treinamento de portadores de despachos.

A opinião dominante no ambiente de profissionais desse mercado, de que o mais importante é

um design complexo do site e urna tecnologia requintada, pode ser refutada a favor da

importância dos processos de negócios comuns efetuados no ambiente da Internet (logística,

marketing, administração do estoque, atendimento pós-venda). Isso leva ao uso do caminho
. "1.' t

inverso ao uso de capital humano: terceirização do design e profissionalização das operações

de retaguarda e administração geral.
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10 LINHAS DE APROFUNDAMENTO

Os resultados obtidos suscitam outras questões importantes a serem discutidas em estudos

futuros. Uma delas consiste em se testar a hipótese de que a clientela tem como benchmarking

o nível de serviço prestado por lojas on-line no exterior e ver quais são os parâmetros que

mais diferenciam a loja no exterior das lojas russas, e ver se por esse motivo muda a

percepção do consumidor quanto ao pacote de valor. Seria preciso efetuar-se uma pesquisa

separada. Seria sábio também submeter ao questionário não somente os compradores, mas

também as pessoas que utilizam essas lojas para busca de informação.

O assunto está ligado à analise do foco operacional, com uso dos resultados obtidos na

pesquisa para diferenciar a importância dos parâmetros para os diversos grupos que compõem

o conjunto dos usuários das lojas virtuais, ou seja, identificar públicos-alvo e, utilizando a
.•.. '... , .....

metodologia oferecida por Corrêa e Maon (2002), verificar a quais fatores esse público dá

maior (ou menor) importância, para posterior modificação das operações.

Outro momento importante para ampliação do entendimento ao atendimento nas lojas virtuais

seria a análise de preferências e fatores críticos de sucesso para determinados setores: os
1,.1.1i'1:"-

compradores de livros valorizam fatores e parâmetros diferentes dos, por exemplo,

compradores de computadores e peças para computador.

Na concorrência pelo cliente real e na situação em que o preço não é o único fator que guia a

escolha da loja, seria interessante estudar a importância da marca (loja) nas situações em que

o preço está entre os fatores ganhadores de pedido e influencia os fatores críticos de sucesso,

no reconhecimento da marca (VULKAN, 2003).

Além disso, seria útil usar os métodos quantitativos, entre eles o conjoint análise, para

modelar o processo de escolha do lugar de compra e para estudar até que ponto o preço é
. [~.." '",

importante: preço versus variedade, preço versus confiabilidade, etc. Nesse estudo não foi

feito nenhum cruzamento das variáveis por não ter a amostra probabilística. Nos estudos

futuros seria prudente estratificar a população estudada para verificar quais são os fatores

ganhadores de pedidos e qualificadores para um comprador freqüente versus comprador

esporádico, por exemplo.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO AOS CLIENTES DAS LOJAS VIRTUAIS

OBJETIVO:

Esta pesquisa tem fim somente Acadêmico e visa fazer parte de uma dissertação do curso-de
Mestrado Profissionalizante em Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas. O
objetivo principal é identificar quais são os principais critérios adotados pelos clientes na
hora de comprar numa loja virtual

1. DADOS PESSOAIS

Idade:

H;I~~o
tj 31-40

041-50
0>50

Residência (cidade):

Sexo:oMasculino oFeminino

Nível de educação:
O Ensino Médio
O Profissionalizante

o Superior incompleto
O Superior

2. DADOS DE USUÁRIO DA INTERNET

Acesso à Internet:
ODe asa
ODo trabalho

oDe Internet-caféO Outros ~ _

§eo médio de acesso à Internet diário
< 1 hora
1-3 horas _

0>3 horas

3. DADOS DE CLIENTE DE LOJA VIRTUAL

§Üênciadas compras em loja virtual (LV)
Algumas vezes por ano
1-2 vezes por mês
1-2 vezes por semana

§> 3 vezes por semana
r. {1:-

Produtos comprados on-line (permite-se marcar várias res ostas)
Computadores e Artigos de Informática Presentes
Livros, CDs, DVDs, vídeo, áudio Produtos alimentícios
Serviços (passagens, tradução ... ) Cosméticos, beleza, saúde
Eletrodomésticos Moveis, produtos para casa
Produtos infantis Moda
Esporte Outros
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Você utiliza a LV s localizadas:O NaRússia oNo exterior
Onde?

4. PERCEPÇÃO DOS PRODUTOS I SERVIÇOS DA LV

Favor listar abaixo seus sites de LV s mais utilizados
co--

1
2
3

Assinale comum X uma das alternativas, considerando os conceitos abaixo:

Critérios para escolha:

• ganhadores de pedido: contém as principais razões para a compra de um
determinado produto/serviço;

• qualificadores: possuem o mínimo de qualidade que os produtos/serviços das lojas
virtuais devem ter para que sejam considerados uma alternativa de compra;

• menos importantes: não influenciam na decisão de compra.

Para avaliação da Loja Virtual:

• para cada um dos itens, avalie se um dos sites das lojas virtuais(L V) do item 3 atende ao desejado.

. /',;
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Critério
A Loja Virtual que você utiliza atende a

este item?
Q)

Q)Q) -Endereço da loja virtual: - c -c Q) c
Q) E 2!o E n; ;:

'C o:a ~ n; o C\l.•... .~ "Cc "C .•..
~ - ... •.. o~ o o a o -.•... - to)~ lo.. to) o'C

lo..

~
o 1/1 Co "C o o "C

lo.. 'C Õ •..e ... "C o oo ~ o •..
'C (,/ •... to) o to)~ 5 '" .la to) c

Parâmetro ..c '; o c oc c C o o~ = ~c OI o
Reputação da LV

" .

Participação da LV nos ratings de
qualidade e segurança

Qualidade do design do site da LV

Sistema de busca pelo site (busca pelo
contexto, palavra-chave, por categoria)

Material informacional --
.-

Qualidade das descrições dos produtos
(dados técnicos, fotos)

Notícias e novidades na primeira página
destaques em vendas por categoria)

lVariedade de sortimento
f·

Renovaçãc constante de sortimento

Possibilidade de pagar com cartão de
crédito

Assistência pós-venda

"'-'~-:~7

Participação da LV nos sistemas de
dinheiro eletrônico ...

Existência de método de pagamento no
exterior (fora de cartões de crédito)
Visualização da lista e estado de seus
pedidos
!Facilidade de navegação pelo site da LV

Simplicidade e lógica no processo de
compra

IVelo cidade de entrega
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Critério
A Loja Virtual que você utiliza atende a

este item?
o
"O ~:s .•.. Q)

~
c 0.S! 0- O O Q)C<! O "OC "0-.•.. "OC "E "O~ •.. ••• Q) •.. •.. c•..
~

••• Q)
O E O Q)"O o O E O O•.. "O I.) 1.)- I.) I.) E

8 1.)_
C .~ C C·-o C<! 111 (l) 111

"O C.I ....• Õõ Õ
O I.) O 02

C<! 5 '" u:V u o O.c o - .•... ,
c -; c C-
C<! = iC!) O'

Velocidade de funcionamento do site
(carregamento das páginas)

Solução rápida dos problemas

Cumprimento dos prazos estabelecidos para
a entrega dos produtos / serviços

IResolução de problemas na ocorrência de
-.~

imprevistos dentro dos prazos prometidos .... '.

nteração on-Iine com consultor do site
(chat, icq, forum)

Ofertas personalizadas baseadas em
experiência nas compras anteriores

Customização da janela do site .-
~ropriedades de segurança, propriedades
~e tela, etc ..)
[Iroca e eventual devolução de compra

Reserva do produto que não está disponível
Inomomento

Disponlbilidade de entrega mais rápida e
cara ou mais barata no prazo mais longo

Possibilidade de retirar o pedido no
depósito da loja

Preço dos produtos/serviços

Descontos cumulativos, programas de
fidelização dos clientes

Preço de entrega .-
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DO S/TE DA LOJA
VIRTUAL

VI

e Q

~ ~ VI :c
Q - .- Q :::

t1 c. t1 ~ .~ ..
QUALIDADE .... VELOCIDADE e CONFIABILIDADE ~ .::: FLEXIBILIDADE

~
CUSTO e~ ~ Q ~

til-= í-< N ._
00 Q

t1 E-= <r- til

Q
Q,., ..

z Q,.,

Qualidade de Tempo de Cumprimento de
---

Embalagem para Preço
descrição dos cadastro prazo de entrega presente do
produtos produto

Qualidade do Tempo de Cumprimento de Escolha de horário Preço da
sistema de carregamento de prazo de resposta e da entrega entrega

busca páginas resolução de
eventuais problemas

Informação Prazo de envio da Reserva de produto Preço da
sobre confirmação do não disponível embala-
pagamentos e pedido gemdo !

entrega bem presente
organizada
Variedade de Prazo de envio da Preço
sortimento confirmação do do

cancelamento (ou tempo
troca) do pedido de

conexão
coma
Internet
- para ,- -.-"-.. quem
tem
acesso
limitado

Navegação fácil Prazo de entrega
e lógica
Serviços
adicionais
(newsletters,
painéis de
discussões)

.. " .-

0,' ~ .'. ...",
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APÊNDICE C - LISTA DOS SITES DAS LOJAS VIRTUAIS ANALISADAS

1. www.ozon.ru

2. www.bolero.ru

3. www.biblion.ru

4. www.colibri.ru

5. www.alpina.ru

6. www.biblio-globus.ru

7. www.eurobook.ru

8. www.mistral.ru

9. www.top-kniga.ru

10. www.postbook.ru

11. http://shop.piter.com

12. www.books.ru

http://www.ozon.ru
http://www.bolero.ru
http://www.biblion.ru
http://www.colibri.ru
http://www.alpina.ru
http://www.biblio-globus.ru
http://www.eurobook.ru
http://www.mistral.ru
http://www.top-kniga.ru
http://www.postbook.ru
http://shop.piter.com
http://www.books.ru

