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RESUMO

A possibilidade de interagir em tempo real com o consumidor, ao contrário
dos monólogos que normalmente caracterizam os tradicionais meios de marketing,
alterou drasticamente o jeito como o Customer Service pode ser oferecido, pois
permite pesquisas e compras de produtos e serviços on-line, o que representa um
maior conforto para o homem contemporâneo, cujo tempo é bem escasso. O
mercado representa um papel central na economia de qualquer nação, facilitando a
troca de informações, bens, serviços e pagamentos, além de criar valores
econômicos para compradores, vendedores, intermediários e para a sociedade de
modo geral. Os mercados provêem a infra-estrutura física que permite que as
transações entre os compradores e os vendedores ocorram.
Dessa forma, entende-se que Mercado e Negociação eletrônica são
especializações dos conceitos gerais de Mercado e Negociação. O uso de meios
eletrônicos e, mais especificamente, o uso da Internet como recurso para promover
o comércio, tem revolucionado todas as formas de comercialização existentes,
promovendo o surgimento de novos tipos de mercados eletrônicos, os mercados
baseados em Internet. Com tais vantagens, os mercados eletrônicos geram novas
oportunidades de negócios, proporcionam novas estratégias para se atingir o
consumidor,

o fornecedor e

os intermediários que estejam dispostos a somar

valores na integração cliente/fornecedor.
Mercados eletrônicos melhoram

as

informações compartilhadas entre

compradores e fornecedores e ajudam a reduzir o custo de logística permitindo
promoções rápidas, entregas imediatas e inventários reduzidos. É a infra-estrutura
da informação substituindo sistemas de distribuição física. Foi, portanto, sobre esta
temática que buscou-se desenvolver todo o trabalho de pesquisa, enfocando-se um
caso real: Vitória Web Car, por ser uma organização que direcionou o seu foco para
a qualidade dos serviços, como base para o seu crescimento e diferenciação no
mercado do varejo virtual brasileiro.

ABSTRACT
The possibility of real time interaction with customers as opposed to the
monologues that normally characterize the traditional marketing practices has
drastically altered the way Customer Service is offered thus enabling researchers
and purchasers of products as well as other on-line services. This represents a
substantial degree of comfort to contemporary man when time becomes scarcer on a
daily basis. Marketing plays a central role in any nation's economy, facilitating
information exchange, assets, services and payments as well as economic values for
buyers, salespeople, intermediaries and society in general. Marketing provides the
physical infrastructure for transactions between buyers and sales people.
We can say that market and electronic negotiation are specializations of the
general concepts of market and negotiation. The use of electronic devices, more
specifically the use of the Internet as a toei to promote commerce, has revolutionized
ali existing forms of commercialization. It has, furthermore, promoted new electronic
markets - those based on the Internet.
With such advantages, the electronic market generates new business
opportunities,

provides

new strategies

to

reach

consumers,

suppliers and

intermediaries who are willing to add value to the integration of the customer and
supplier.
The electronic market has improved qualitative information that is shared
between buyers and suppliers and has helped to reduce costs in logistics. It has also
permitted effective promotions, faster delivery and reduced inventories. This is due to
the web infrastructure substituting physical systems of distribution.
The following research was developed on this theme and is based on a factual
case: Vitória Web Car, an organization which has focussed on a high quality in
service as its foundation for growth and differentiation in service in the virtual
Brazilian retail market.
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1. INTRODUÇÃO

o advento e a popularização da Internet vem revolucionando a cultura e a sociedade
em geral, mudando a forma como as pessoas se relacionam, lêem jornais, compram,
vão ao banco, entre outros, ou seja, praticamente tudo pode ser encontrado na rede.

É por isso que alguns chamam o período atual de a Era da Revolução da
Informação.
Segundo Maes; Moukas, o objetivo primário dos fornecedores são relaciona-mentos
longos e proveitosos através de vendas de tantos produtos quanto possível, para
tantos clientes quanto possível, pelo maior valor possível, com os mais baixos
custos possíveis. O objetivo primário dos clientes é ter suas necessidades pessoais
satisfeitas através de compras apropriadas por pequenos preços e com os mais
baixos custos de transação possíveis. Nesta pesquisa a palavra negociação será
entendida como o relacionamento entre vendedor e consumidor para alcançar
acordos em relação a estes objetivos.
Mais do que um agente de comunicação, informação e relacionamento, a Internet é
o principal motor de outra revolução: a revolução no modo de fazer negócios. Além
de trocar mensagens e consultar informações valiosas sem sair de casa ou do
escritório, a internet vem abrindo oportunidades de compra e venda de qualquer tipo
de produto. A Internet é democrática e permite a pequenas empresas estarem lado a
lado com as grandes corporações de cada setor, e também ampliarem as suas
fronteiras geográficas.

Em poucos anos houve um grande avanço do comércio eletrônico proporcionado
pela Internet. Além dos custos para se manter um ambiente computacional propício,
havia os custos para a utilização dos serviços de transmissão de dados, dificultando
o acesso de pequenas empresas e pessoas físicas ao comércio eletrônico.
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A Internet, a partir do momento em que foi liberada para uso comercial e se
transformou na grande rede como é conhecida hoje, se apresentou como um
ambiente mais propício para conduzir o comércio eletrônico, podendo agregar com
maior eficiência e a menores custos um maior número de etapas da comercialização
de produtos e serviços, podendo em alguns casos, devido a natureza digital do
produto, reunir todas as etapas de comercialização na Internet, incluindo pagamento
e entrega.

A Internet, além de viabilizar o acesso de pequenas empresas e pessoas físicas ao
comércio eletrônico, devido principalmente a seus baixos custos e por não exigir
uma infra-estrutura computacional cara, vem ao mesmo tempo possibilitando uma
comercialização em larga escala e atraindo cada vez mais, as empresas de maior
porte.

o

atual cenário mercadológico apresenta um potencial para o desenvolvimento de

uma elevada competição no mundo dos negócios. A simples disponibilização de
seus produtos na Web não mais garante vantagem competitiva e sucesso a
nenhuma empresa que decida entrar no comércio eletrônico.

o componente de interatividade e via de mão-dupla que a Internet apresenta aponta
para uma revolução no relacionamento das empresas com seus consumidores. Isto
significa uma transferência do foco da comunicação do emissor para o receptor da
mensagem. Assim, as empresas que objetivam permanecer neste novo mercado
têm como grande desafio conhecer, dialogar e atender com maior qualidade aos
seus clientes, visando a construção de uma relação lucrativa e de longo prazo.
Pretende-se analisar a importância da internet como ferramenta para a venda de
veículos, utilizando-se como base o caso particular do Vitoriawebcar, uma empresa
virtual brasileira atuante no segmento de business-to-consumer (varejo) do comércio
eletrônico.
A Internet não é meramente uma ferramenta de marketing. A rede hoje estende sua
teia a todas as áreas: negócios, relacionamentos, hábitos. Destaque em jornais e
revistas, a Internet criou inúmeras possibilidades para a indústria e para o comércio.
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Ela apresenta um desafio especial para o setor estratégico das empresas por ser
substancialmente diferente de todos os meios anteriores. Soma-se a isto o fato de a
Internet estar entrando em um momento de experiência diária. Praticamente
desconhecida há alguns anos, a Web desempenha hoje papel importante nos
processos comerciais.
Como resultado dos anos de cobertura pela imprensa e de seu crescimento
exponencial, a Internet hoje já faz parte da realidade das empresas e de uma
parcela significativa de seus consumidores.
Há cinco anos, muitas das empresas não tinham web sites ou não os divulgavam.
As que possuíam, certamente não tentavam transmitir informações diferentes das
que eram encontradas em suas publicações e catálogos impressos. Desde então, a
penetração da Internet no ambiente de negócios decolou e se solidificou. A título de
exemplo, analisando a edição 1995 de Melhores e Maiores da revista Exame,
verificou-se que apenas haviam 3 anúncios com a divulgação de endereços de sites,
sendo todos de empresas de informática. Já na edição 2000, dos 146 anúncios
publicados, 111 já apresentam seus endereços corporativos ou de seus produtos na
Internet sendo divulgados (76%).
Em 2002 a Internet é variadamente citada como um novo e indispensável canal de
comunicação e prestação de serviços de atendimento, a web vem ganhando força
também como um novo meio de comércio de produtos e serviços. O relatório do The
Boston Consulting Group

1

sobre o varejo virtual na América Latina apontou que o

seu crescimento pode ser considerado acelerado, pois as vendas aumentaram mais
de 400% no período de um ano. Ainda de acordo com este relatório, o Brasil tem
sido o maior mercado on-line da região, com mais da metade de todo o mercado.
Há perspectiva de que haja um significativo aumento do número de empresas
aderindo ao mercado on-line nos próximos anos, o que faz com que a análise da
estrutura de ação e do comportamento de empresas que se destacam e passam a
ser referência neste mercado virtual ganhe especial relevância.
I o Relatório "Online Retailing in Latin América: Beyond the Storefront", foi publicado em outubro do ano
2000.
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Conceitualmente o termo comércio eletrônico é só uma especialização do termo
comércio, caracterizado pelo uso de meios eletrônicos. Da mesma forma, os termos
mercado e negociação eletrônica são especializações dos conceitos gerais de
mercado e negociação. Mas, se conceitualmente não existem grandes variações, na
prática ocorre o contrário; o uso de meios eletrônicos e mais especificamente o uso
da internet como recurso para promover o comércio, tem revolucionado todas as
formas de comercialização existentes, promovendo o surgimento de novos tipos de
mercados eletrônicos, os mercados baseados em internet.
A internet, rodovia expressa de informação, está revolucionando os modos nos quais
produtos e serviços são vendidos aos clientes. Seu impacto está rapidamente
transcendendo as funções de distribuição dos canais tradicionais provendo acesso
para comunidades e grupos de clientes geograficamente distantes e facilitado o
intercâmbio instantâneo de informação atualizada sobre produtos, serviços e
transações de vendas, como também sobre as necessidades específicas, interesses
e a demografia das comunidades de clientes. Isto aponta para uma customização
individual

em uma massa de comercialização global, com vantagens que outros

canais não podem reproduzir.
Com tais vantagens, os mercados eletrônicos geram novas oportunidades de
negoclos, proporcionam novas estratégias para se atingir o consumidor, o
fornecedor e os intermediários que estejam dispostos a somar valores na integração
cliente / fornecedor. Mercados eletrônicos melhoram as informações compartilhadas
entre compradores e fornecedores e ajudam a reduzir o custo de logística,
permitindo promoções rápidas, entregas imediatas e inventários reduzidos. A
distribuição de bens de informação, tais como jornais, revistas, música, vídeo e
software será completamente transformada. É a infra-estrutura da informação
substituindo sistemas de distribuição física.
Embora o comércio eletrônico signifique uma revolução na oferta e procura de bens
e serviços, ele não surgiu para substituir todas as formas tradicionais de
comercialização, onde o consumidor pode trocar e experimentar o produto desejado
e até negociar pessoalmente com o vendedor. O comércio eletrônico amplia e dá
agilidade ao processo de busca e aquisição de produtos e serviços, mas não
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eliminará as estruturas físicas necessárias para a exibição e testes de produtos que
dependem de contato real.
Uma outra vantagem do comércio eletrônico sobre o comércio tradicional é a sua
flexibilidade e velocidade para desencadear promoções instantâneas, respondendo
com incrível rapidez aos estímulos do mercado, tais como um rápido escoamento do
estoque, uma reação a uma ação do concorrente, uma associação com um fato
notificado pela imprensa.
Diferente da TV, que praticamente invade a casa do consumidor com programas e
publicidades, a internet depende de uma ação do mesmo para ser acessada e, além
disso, o consumidor está livre para navegar pelo site que quiser, na hora que quiser,
sendo possível, devido ao alcance global da internet, que alguns consumidores
acessem um site de um determinado fornecedor, mesmo que este tenha feito pouca
ou nenhuma publicidade. Mas, a partir desse primeiro contato, manter um
relacionamento proveitoso e contínuo é um desafio difícil para qualquer indivíduo.
Para começar, se o site não for interessante ou algo não agradar o consumidor ele
poderá sair e não mais retornar. Em casos extremos a imagem da empresa pode
ficar completamente comprometida, inviabilizando futuros negócios. A facilidade com
que o cliente pode mudar de fornecedor é maior do que a de qualquer mercado e
para que isto não ocorra exige-se das empresas estratégias que privilegiem
relacionamentos duradouros com os clientes.
Uma das questões que tem sido muito discutida com relação ao potencial de
utilização comercial da internet é a aplicação de conceitos de atendimento aos
clientes no universo da World Wide Web.
Procurou-se, através desta pesquisa, apresentar a descrição de uma empresa que
realiza uma operação de varejo, utilizando o conceito de loja virtual, aliado a uma
experiência de foco em qualidade de serviços. O ambiente internet é uma área de
estudo e desenvolvimento recente, e no Brasil existem poucas empresas que
apresentam este perfil.
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A Vitoriawebcar é um exemplo de empresa brasileira (inclusive, com atuação no
mercado internacional) no negócio da comercialização de produtos através da
internet, considerando a busca pela qualidade na prestação de serviços aos seus
clientes e como objetivo responder aos questionamentos:
•

Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na implementação do site de
comércio eletrônico?

•

O que mudou no site Vitoriawebcar de 1999, época em que a empresa estava se
lançando no mercado, em relação ao ano 2002?

•

Quais os principais desafios para a consolidação do site Vitoriawebcar e do
comércio eletrônico?

Esta dissertação caracteriza-se, quanto aos fins, como descritivo e de natureza
exploratória. Exploratório porque, embora a Internet seja um tópico de presença
constante na mídia, o comércio eletrônico ainda é uma área onde há pouco
conhecimento acumulado e sistematizado. Com relação aos meios de investigação,
a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de campo e estudo de caso, aqui
denominada de ensaio.
Este método foi escolhido, uma vez que o estudo tem por objetivo obter uma maior
riqueza de detalhes na descrição sobre o funcionamento de uma empresa de ecommerce no Brasil. A coleta de dados sobre a empresa teve início na análise do
seu web site.
Uma outra etapa relevante foi a realização do processo de cadastramento no site
Vitoriawebcar, sendo, assim, possível o acesso a políticas de promoções e
comunicação que a empresa estava realizando. A realização de processos
simulados

de

compra,

em

diferentes

épocas

do

ano

também

contribuiu

decisivamente para compreender o funcionamento da operação e para experimentar
de forma empírica o nível de serviço oferecido pelo site Vitoriawebcar aos seus
consumidores.
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Através da pesquisa de dados em jornais do Espírito Santo, tais como A Gazeta e A
Tribuna, e revistas como Exame, Negócios Exame, Internet.br, Info, Internet
Business, Computerworld e Meio & Mensagem, foi levantado o conjunto de
informações sobre a empresa pesquisada. Este material foi utilizado como base para
a construção do roteiro semi-estruturado para a entrevista, tendo como principal
objetivo servir de base para a condução e o aprofundamento das entrevistas
realizadas com os profissionais da empresa.

o primeiro contato com

a empresa estudada, visando a marcação da entrevista, foi

feito via e-mail. As entrevistas foram conduzidas no mês de julho e buscou-se
alcançar o enriquecimento dos dados, estimulando o relato de experiências pessoais
dos entrevistados, além de outros aspectos relevantes. As entrevistas foram
gravadas em fitas de 60 minutos e logo após transcritas, para análise e elaboração
do relatório. A análise dos dados coletados foi feita à luz da revisão de literatura
previamente selecionada.
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2. A INTERNET COMO FERRAMENTA
PARA VENDAS
2.1 - MERCADO

o

mercado é o palco onde o comércio e suas transações ocorrem, é onde as

entidades que compõem o comércio se relacionam, produzindo valores, bens e
movimentando recursos. Mercados representam um papel central na economia de
qualquer nação e facilitam a troca de informações, bens, serviços e pagamentos. No
processo,

eles

criam

valores

econômicos

para

compradores,

vendedores,

intermediários e para a sociedade de modo geral.
Neste contexto, é possível atribuir aos mercados algumas funções, tais como: reunir
os compradores e vendedores; facilitar a troca de informações, bens, serviços e
pagamentos associados com as transações comercias; prover uma infra-estrutura
institucional, como uma estrutura legal e reguladora, que habilita o funcionamento
eficiente do mercado.
Em uma economia moderna, as primeiras duas funções são providas através de
intermediários, enquanto a infra-estrutura institucional é tipicamente

função dos

governos.

Reunindo Compradores e Vendedores

Os mercados claramente reúnem oferta

e procura e neste processo oferecem

produtos, recursos de buscas e coleta de preços, que facilitarão a execução deste
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mesmo processo. Compradores, vendedores e intermediários motivados pelo desejo
de maximizar os ganhos e reduzir os custos, utilizaram-se destes recursos para
atingir estes objetivos, o que conduz a uma distribuição eficiente de recursos
produtivos. Visto deste modo, mercados são as máquinas que guiam o sistema de
nossa economia.
Os mercados também proporcionam aos vendedores, informação sobre demanda e
custos, que lhes permitem empregar os inputs econômicos como capital, tecnologia
e trabalho, para desenvolver produtos com características que atendam as
necessidades dos compradores.
Os vendedores esperam maximizar os seus lucros, explorando com inteligência os
seguintes recursos: informação sobre demanda de comprador; Custo dos inputs; a
tecnologia disponível para produção e distribuição da informação, bens e serviços
comprados pelos consumidores; os custos da transação, administração, produção,
distribuição e pagamento.
Consumidores selecionam suas compras a partir das ofertas de produtos disponíveis
depois de considerar fatores como: preço, condições comerciais e características do
produto. Mas, para se obter estas informações existem custos de tempo, como
também despesas associadas a chamadas telefônicas, taxas, assinatura de revista,
etc.
Normalmente, os vendedores exploram estes custos para aumentarem seus preços
e assim desfrutar de lucros mais altos. Da mesma forma, os vendedores podem
enfrentar custos para localizar os consumidores qualificados para os seus produtos,
por meio de pesquisas de mercado e anúncios publicitários.
Uma outra função chave dos mercados no sistema econômico é o da descoberta de
preços, que é o processo de determinar os preços, no qual o "puro" comércio de
oferta e procura

acontece. Com certeza para mercados, como mercados

financeiros, esta é a sua função primária. Outros mercados, como as tradicionais
feiras de automóvel, empregam negociação entre os compradores e vendedores até
um preço ser alcançado. Já no caso das lojas de departamentos as ofertas são fixas
e os clientes simplesmente podem aceitar e levar o produto ou podem recusá-lo. A
melhor forma de descoberta de preço varia de mercado para mercado.
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Facilitador de Transações

A função de agrupamento de um mercado estabelece uma relação bilateral entre um
comprador e um vendedor. Depois que uma transação esteja de acordo, o produto
vendido deve ser transportado ao comprador (logísticas) e o pagamento deve ser
transferido ao vendedor (liquidação). O comércio típico incorpora mecanismos para
logísticas e liquidação quando, por exemplo: um agente de viagens usa um sistema
de reservas de linha aérea para reservar um vôo, o sistema gerará o itinerário e o
bilhete e processará um pagamento de cartão de crédito.
Além disso, transações comerciais requerem o estabelecimento de um certo nível de
confiança, que proteja compradores, vendedores e intermediários, da ação
oportunista e de outros participantes do mercado. Por exemplo, este papel de
confiança pode incluir bancos, empresas de cartões de crédito, agências de
informação de crédito, ou agências de avaliação.
Finalmente, mercados provêem a infra-estrutura física que permite que as
transações entre os compradores e os vendedores ocorram. Isto inclui recursos reais
como

estruturas

físicas

e

ambientes

comerciais,

computadores,

rede

de

comunicação e sistemas de transporte.

A Infra-estrutura institucional

O institucional é quem governa transações de mercado, se responsabilizando com
assuntos relacionados a lei de contrato, resolução de disputa e proteção de
propriedade intelectual, provendo mecanismos para a sua execução.
O institucional, pode, em algumas situações, intervir no mercado

impedindo ou

restringindo ações de empresas que possam prejudicar os demais participantes do
mercado ou promovendo incentivos (empréstimos, isenções fiscais, etc.) que
facilitem o desenvolvimento do mercado.
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2.2 - COMÉRCIO

Será definido,

para este trabalho, comércio como sendo qualquer transação de

compra, venda ou troca (negociadas ou não), dentro de um contexto de mercado.
Sendo assim, a negociação é uma forma de fazer comércio, e o comércio eletrônico
uma variação deste.

2.2.1 - Entidades do Comércio

Para que uma transação comercial ocorra, vários personagens assumem papéis
distintos, contribuindo de alguma forma com o processo, para gerar os recursos e
condições necessárias para concluir a transação, como mostra a figura a seguir.
Figura 1 - Relacionamento entre as entidades do comércio

Ordem de
pagamento

Informações
~

r-I----,1 ~o.stos ,.-----'-----,
-----.
Governos

.

LeiS

Infonnações
sobre o
fornecedor

Infonnações
de pagamento

Infonnações
~

..---------, ImP~st;s

.-LeiS

I Governos
"---------'

Infonnações
sobre o cliente

Cada seta orientada indica um tipo de transação, sendo assim, todo o processo de
compra e venda pode envolver todas as transações indicadas na figura. Portanto, a
negociação é gerada pela troca de informações entre o cliente e o fornecedor, como
demonstrado.
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o processo de compra e venda pode envolver as entidades a seguir, cada qual com
seu papel:

o Comprador - inicia

todo processo de compra e venda, buscando e informando os

produtos ou serviços que satisfazem seu interesse. Pessoas físicas, empresas e
órgãos governamentais podem assumir este papel.

o Vendedor - oferece os produtos ou serviços,

empresas fornecedoras, empresas

intermediárias e pessoas físicas podem assumir este papel
As Entidades Financeiras - governam e administram as movimentações financeiras

envolvidas nas transações. O principal papel destas entidades é criar credibilidade,
segurança e facilitar as transações para que os mercados se desenvolvam.
As Entidades de Certificação - fornecem informações relativas a credibilidade das

entidades envolvidas e que possam se envolver em transações comerciais. Como
dito acima, transações comerciais exigem o estabelecimento de um certo nível de
confiança que proteja os compradores, vendedores e intermediários da ação de
oportunistas. Tal confiança pode ser fornecida por bancos, agências governamentais
ou intermediários na forma de certificações.
Com o crescimento das telecomunicações, o comércio vem alcançando também um
crescimento mais significativo, sendo maior a necessidade de garantias e
certificações em relação aos participantes do mercado.
As Entidades Governamentais - regulam o comércio editando leis, resolvendo

disputas, gerando incentivos e cobrando taxas e impostos. Sua participação dentro
de um mercado pode ser fundamental.
Através de incentivos e impostos o governo pode influenciar no destino de um dado
segmento do mercado ou no mercado de uma região. No Brasil, o ICMS, que varia
de estado para estado, influencia nos custos marginais dos produtos,

e, como

conseqüência no seu valor final, influencia na competitividade de empresas de
acordo com a sua localização fiscal.
Os governos são grandes geradores de informações, devido aos dados que
dominam, podendo, assim, assumir papéis de certificadores e provedores de
informações.
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Por outro lado, o governo possui suas necessidades de consumo,
também em alguns casos, o

assumindo

papel de cliente. Para esta finalidade existem as

concorrências públicas, uma das formas legais para

os governos adiquirirem

produtos e serviços.

o Produto - como entidade comercial,

pode ser um objeto físico, como por exemplo

um livro, uma geladeira, um carro, etc., ou pode também ser um elemento abstrato,
como por exemplo informações, números estatísticos ou serviços. Mesmo o livro,
agrega valores devido ao seu conteúdo, que o diferencia de outros livros. Sem
entrar em detalhes nas discussões filosóficas envolvidas, serão consideradas três
categorias de produtos comercializáveis:
•

Bens duráveis - carros, eletrodomésticos, etc.

•

Informação - Artigos de notícias, imagens digitais, música, etc.

•

Serviços - Manutenção de equipamentos, serviços de advocacia etc.

Qualquer produto se enquadra com certeza, em uma dessas três categorias, porém
às vezes é difícil definir em qual delas. As categorias de bens de informação e as de
bens de serviço muitas vezes confundem-se,

ficando difícil determinar a

classificação correta de alguns produtos; por exemplo, uma pesquisa é um serviço,
mobiliza pessoas e recursos para a sua execução, mas o seu resultado é um
conjunto de informações, portanto, como classificá-Ia? E ainda podem ocorrer
mudanças de categorias, de acordo com o meio utilizado para produzir um produto.
Voltando ao exemplo do livro, existem duas situações distintas; primeiro quando
impresso em papel, é um bem físico, mas quando gerado na forma digital é um bem
de informação, deixando de caracterizar-se como livro.
Felizmente, classificar um produto não é fundamental para a sua comercialização,
mas a escolha do meio para produzi-lo, sim. Existem diversos meios onde podem
ser gerados um produto. Tais variações influenciam nos custos de produção e nos
custos marginais que incluem taxas, publicidade, pesquisa etc. A redução destes
custos aumenta a margem de negociação das empresas e gera possibilidades
novas de comercialização e diferenciação de produtos. Tais questões serão
discutidas em capítulos posteriores.
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2.2.2 - Tipos de Comércio

Em relação às entidades envolvidas, as transações comerciais dividem-se

em

quatro tipos :
•

Empresa - Empresa - caracteriza-se pela relação comercial entre empresas,

onde uma faz papel de cliente e outra de fornecedor.
•

Empresa - Consumidor - caracteriza-se pela relação cliente/ fornecedor, onde

o cliente é o consumidor final, de modo geral, uma pessoa física.
•

Empresa - Administração Pública - cobre todas as transações entre empresas

e estado, como por exemplo, pagamento/devolução de impostos entre empresas e a
administração pública.
•

Consumidor - Administração Pública - cobre todas as transações entre o

consumidor e o Estado.
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Figura 2 - Tipos de Comércio Eletrônico
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Fonte: UNIVERSIDADE DE MINHO, Departamento de Informática. O net-comércio em portugal:
introdução ao comércio eletrônico. Papirus, 1998.

É importante ressaltar a diferença existente entre os papéis de cliente e de

fornecedor em relação as entidades comerciais citadas. O papel caracteriza a
posição da entidade em uma determinada transação comercial, mas tais papéis não
são fixos. Uma empresa pode ser cliente em uma transação e fornecedora em outra.
Observa-se que na figura 2 todas as entidades estão associadas entre si; as
combinações destas associações geram os vários tipos de comércio citados.
Em relação ao volume negociado, o comércio divide-se em:
•

Atacadista - são as vendas que envolvem grandes volumes de mercadorias. De

modo geral, a compra atacadista visa comercialização futura, caracterizando um
comércio do tipo empresa - empresa.
•

Varejista

- são as vendas que envolvem poucos volumes de mercadorias,

também conhecidas como comércio de retalhos ou retalhista, mais comum no
comércio do tipo consumidor - empresa.
2.2.3 - Intermediário
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Apesar das figuras 1 e 2 não evidenciarem, nem toda transação necessariamente
tem que envolver uma relação direta entre o cliente e o fornecedor; em muitas
transações eles nem sequer chegam a ter contato algum; um intermediário pode
ficar entre eles, com a função de ser uma referência comum entre os dois, podendo
ainda adicionar recursos e possibilidades à transação, que as partes envolvidas por
si só não podem conseguir,

na forma de facilidades comerciais, informações

agregadas, entre muitas outras possibilidades.
A caracterização de uma empresa como intermediária é muito relativa, depende
muito mais do real produto de interesse existente por trás da transação, pois o
intermediário também fornece produtos ou serviços, mas estas aquisições são um
passo para se alcançar outros objetivos, que é o real interesse do cliente e do
fornecedor.

2.3 - NEGOCIAÇÃO

o objetivo primário dos fornecedores, são relacionamentos longos e
proveitosos através de vendas de tantos produtos quanto possível, para
tantos clientes quanto possível, pelo maior valor possível, com os mais baixos
custos possíveis. O objetivo primário dos clientes é ter suas necessidades
pessoais satisfeitas, através de compras apropriadas, por pequenos preços e
com os mais baixos custos de transação possíveis.
(Clark, 1988)

A palavra negociação, neste trabalho, será entendida como o relacionamento entre
clientes e fornecedores para alcançar acordos em relação a estes objetivos.
Pode-se ainda, adicionar aos processos de negociações, disputas laterais, ou seja
disputas entre clientes ou entre fornecedores, em oferecer a melhor oferta ou a
melhor proposta, como forma de otimizar o resultado final da negociação. Os
protocolos de negociação se caracterizam, principalmente, por estas disputas
laterais.
Existe uma série de formas de se negociar bens e produtos, sendo que, para cada
caso citado, pode ocorrer variações nas regras e nos protocolos de acordo com a
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instituição promotora da negociação. Cada linha de negociação, de modo geral,
atende a uma determinada categoria de necessidades e produtos.

2.3.1 - Protocolos de Negociação

Em relação aos objetivos envolvidos na transação e as formas de alcançá-Ias,
Guttmam; MOUKAS, baseados em teorias empresariais de negociação e na teoria
dos jogos, classifica as negociações em duas categorias:
Distributiva - são as categorias que envolvem duas ou mais partes em um único e

mutuamente exclusivo objetivo. Segundo a teoria dos jogos são negociações de
soma zero, pois para que uma parte ganhe a outra tem que perder na mesma
proporção e vice-versa.

Todos os protocolos

citados aqui, nas suas formas

tradicionais, estão nesta categoria, e de modo geral os objetivos envolvidos são o de
otimizar os preços.
Integrativa - é a forma de resolver conflitos envolvendo duas ou mais partes em

múltiplos e independentes, (mas não mutuamente exclusivo) objetivos. Para estas
classes de negociação podem ocorrer ganhos múltiplos.

Um exemplo seria as

negociações que envolvem aspectos como tempo de entrega, formas de
pagamento, localização do fornecedor, etc., além do preço. Observe que, entre os
múltiplos objetivos da negociação, alguns podem satisfazer a ambas as partes sem
acarretar disputas, como por exemplo, a forma de pagamento preferencial do cliente
pode ser a forma de pagamento preferencial do fornecedor.
Em sua análise, Guttman;

MOUKAS, consideraram as categorias de negociação

distributivas, hostis e restritas, pelo fato de que as negociações giram em torno de
um único objetivo, que de modo geral é o preço, diminuindo muito a capacidade de
diferenciação das empresas em relação aos seus clientes.
Tais formas de negociação também não são recomendadas para comércios
varejistas que normalmente envolvem transações do tipo consumidor - empresa. A
imperícia dos consumidores, que não têm as mesmas habilidades para negociação
que as empresas, pode conduzir o produto a preços fora da realidade do mercado,
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trazendo grandes prejuízos a estes mesmos consumidores.
Como solução, Guttman sugere a inclusão

de características integrativas nos

processos comerciais, como forma de ajudar a maximizar os objetivos e,
conseqüentemente, os ganhos das partes envolvidas, principalmente nas transações
do tipo consumidor - empresa.
As negociações integrativas geram transações mais apropriadas, e uma maior
satisfação das partes envolvidas, desenvolvendo, assim, relacionamentos mais
duradouros entre cliente e fornecedor. E também por envolver múltiplos objetivos os
processos de negociações integrativas filtram as negociações impróprias, ou seja,
as negociações que não satisfazem os objetivos desejados. Com isso, ganha-se
tempo e agiliza-se o processo, uma característica desejável em mercados de alta
competitividade e com grande volume de transações.
Em uma negociação, claramente existem duas partes bem distintas; a que faz papel
de cliente e a que faz papel de fornecedor. Por trás destes papéis, pode haver um
número grande de pessoas e empresas, cada qual contribuindo de alguma forma no
processo.
Uma negociação pode envolver dezenas ou centenas de pessoas ou empresas, de
acordo com o mercado e o processo usado, divididas em dois grupos distintos,
onde em cada grupo podem ocorrer, ou não, disputas internas.

Existe a

possibilidade de uniões internas dentro destes grupos, com o objetivo de formar
forças maiores de negociação, porém estas uniões devem ocorrer do lado onde não
existam disputas, onde não prejudique o poder de barganha de alguma das partes,
por exemplo: em

uma concorrência as uniões entre clientes podem ser

interessantes, pois de modo geral não existem disputas entre eles, e pode trazer
vantagens para todo o processo de negociação. Mas uma coalizão entre
fornecedores pode prejudicar o processo, principalmente

se eles entrarem em

acordo em relação aos preços que irão propor.
Respeitada a disputa justa entre as partes envolvidas, a inclusão de características
integrativas num processo de negociação, requer também uma análise dos

principais pontos de interesse e os fatores que influenciam a negociação.
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2.3.2 - Pontos de Negociação

Em um processo de compra e venda estão envolvidos muitos outros fatores
negociáveis entre cliente e fornecedor, além dos preços. Estes fatores ou pontos de
negociação podem ser considerados no processo, gerando transações que atendam
melhor as reais necessidades e interesses dos clientes.
Destaca-se a seguir alguns dos principais pontos de negociação:
Preço e Condições de pagamento - um primeiro passo para uma negociação do
lado do cliente é o de se obter referências dos valores normalmente praticados,
formas e condições de pagamento e política de crédito exigida pelo fornecedor. Tais
referências podem ser geradas através de

uma pesquisa de mercado, fazendo

consultas diretamente aos fornecedores ou

utilizando os mecanismos de

informações disponibilizados pelo mercado. De posse de tal referência, o cliente
tem uma base dos valores e condições esperados para o produto, e já sabe com
antecedência quais atendem as suas necessidades

e as possíveis margens de

negociação.

Características do produto -

a variação das características do produto pode ser

usada como ponto de negociação nos casos em que o produto e a forma de
comercialização

permitam tal coisa. Um exemplo seria a variação das possíveis

marcas de monitor como forma de negociação na comercialização de micros
computadores.
Agregação e Desagregação de produtos -

diferente da

variação de

características do produto, a agregação e desagregação é a inclusão ou exclusão
dos seus componentes. Tal estratégia também

pode ser usada como ponto de

negociação em alguns casos, quando o produto e a forma de comercialização
permitirem.
Volume da transação -

nas transações de qualquer natureza, o poder de

negociação do comprador aumenta proporcionalmente ao volume negociado, devido
ao maior interesse do fornecedor pelo valor global da transação e a redução dos

27

seus custos logísticos por causa da homogeneidade proporcionada pelo volume, tal
redução pode ser repassada ao preço.
Pós-venda - a venda nem sempre termina com a entrega do produto, em alguns

casos a pós-venda é o principal fator da negociação, podendo ser o ponto de
diferenciação de uma empresa.
Custos marginais e lucro - não só de preço vive a negociação, mas com certeza

este é um dos itens mais importante no processo. Nos preços dos produtos estão
embutidos os custos de produção, os custos marginais (taxas, impostos de
publicidade, custos logísticos, etc.), e o lucro dos fornecedores. A redução de
qualquer um destes itens aumenta o poder de negociação das empresas.
De modo geral, os custos de produção não entram na negociação, tais custos são
de difícil alteração, ficando os custos marginais e os lucros como os principais
pontos de negociação em relação ao preço. Técnicas

de gerenciamento e

movimentação de estoques, automação de processos de compra e venda, novas
tecnologias, mercados com maiores demandas, são alguns exemplos de opções
para se reduzir custos marginais, aumentar o volume de vendas

e possibilitar

melhores condições de negociação, possibilitando redução de lucros individuais e
aumento do lucro global da transação.

2.3.3 - Fatores que influenciam na negociação

Existem também fatores que influenciam na negociação mas que não são pontos
negociáveis, alguns dos quais citados a seguir:
Fatores regionais, políticos e econômicos - distâncias físicas, impostos regionais

e cotações de moedas são valores que estão implicitamente envolvidos no valor final
do produto e devem ser consideradas na negociação. Por exemplo, quem tem um
ponto de comércio com sede no Espírito Santo, paga mais ICMS do que quem se
instalou em São Paulo. Só este fato já gera uma diferença na possibilidade de
negociação entre um e outro, podendo ser, de acordo com o volume e produto em
questão, mais vantajoso para os clientes instalados no Espírito Santo comprar em
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São Paulo do que no seu próprio Estado, mesmo levando em consideração o frete
dos produtos.
Casos como o ocorrido no Brasil com a desvalorização do Real no primeiro semestre
de 1999 mudam completamente os rumos do comércio.
Disponibilidade do produto - um fator decisivo na disputa entre os clientes é a

disponibilidade do produto, isto pode influenciar na escolha do protocolo de
negociação a ser usado. Por exemplo, se a disponibilidade for alta, a disputa entre
os consumidores será pequena ou nula, pois no final do processo todos podem ser
atendidos, ficando a disputa para os fornecedores, o que propicia bons processos de
concorrência, mas se a disponibilidade for pequena, ou se a fonte do produto for
limitada a disputa entre os clientes será mais acirrada, pois poucos poderão levar o
produto ao final da negociação; tais situações são fundamentais para que ocorram
leilões.
Número de participantes - uma maior quantidade de participante em um processo

comercial dá um maior poder de negociação a todos, gerando um mercado mais
competitivo. Alguns processos de negociação têm exatamente este objetivo, reunir
um maior número de participantes na compra e venda, muitas vezes dando
prioridade de reunir, em maior número, uma das partes envolvidas

para a

otimização dos valores da outra parte. Este é o caso dos leilões, que procuram
reunir o maior número de clientes para maximizar os ganhos dos fornecedores, da
mesma forma as concorrências reunindo um maior número de fornecedores para
reduzir os custos dos clientes.
Esta disputa entre os interessados na compra é que torna possível a negociação,
tais situações quando geradas de maneira justa são extremamente benéficas para
os mercados e geram mais proveitos nas negociações. De forma oposta, os
mercados dominados por monopólios ou com poucos comerciantes, geram poucas
ou nenhuma possibilidade de negociação.

2.3.4 - Etapas de Uma Compra Negociada
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Com base em tudo o que foi discutido, já é possível definir as etapas do processo de
uma compra negociada (Guttman; MOUKAS):
Identificação de necessidades: é quando o cliente torna-se ciente de algumas de
suas necessidades. O cliente pode ser motivado pela divulgação de informações dos
produtos.
Avaliação dos produtos: inclui aquisição de informações para ajudar a determinar
o que comprar. As informações adquiridas incluem uma avaliação de produtos
alternativos de acordo com os critérios de compra do cliente. O resultado é um
"conjunto de considerações" dos produtos.
Avaliação de mercado: neste estágio são combinados os "conjuntos de
considerações" do estágio anterior com informações específicas do mercado para
ajudar a determinar de quem comprar. Este estágio também inclui avaliação de
alternativas de mercado baseado nos critérios de compra do cliente (tais como:
preço, garantia, disponibilidade, prazo de entrega e reputação).
Negociação: as negociações variam em duração e complexidade de acordo com o
mercado. No tradicional mercado varejista, os preços e outros aspectos da
transação são freqüentemente fixos, não proporcionando negociação. Em outros
mercados ( tais como os de estoque, automóvel, e de obras de arte), a negociação
de preço é parte integrante do processo de compra.
Compra e Entrega: destacam-se como

parte do estágio final do processo de

compra podendo também ocorrer algumas vezes depois (separado do processo de
negociação). Em alguns casos a forma de pagamento disponível ou as opções de
entrega podem influenciar na avaliação do produto e do mercado.
Avaliação e serviços: envolve o serviço de pós-venda, atendimento ao consumidor,
e avaliação da satisfação total da experiência de compra.

2.3.5 - Componentes da Negociação

No processo de negociação alguns elementos se destacam (além dos já citados,

30

cliente, fornecedor, produto, etc.):

•

Lances - proposta de valor a um determinado lote de produtos

•

Incremento - valor mínimo a ser acrescentado para um próximo lance.

•

Preço inicial- o primeiro valor a qual deve se iniciar os lances

•

Preço reservado - o preço mínimo a qual o produto pode ser vendido, não
necessariamente deve ser igual ao preço inicial.

•

Lotes - o grupo de produtos a ser vendido, pode conter de um item de um único
produto ou diversos itens de diversos produtos, mas de preferência, produtos
relacionados entre si.

•

Cotação - valor de mercado de determinado produto.

•

Consulta de mercado - consulta de preços e condições com o objetivo de iniciar
uma negociação.

•

Propostas de venda - são as respostas dos fornecedores às consultas de
mercado.

•

Pedidos de compra - a partir dos preços e condições das propostas de venda
é gerado um ou vários pedidos de compra.

No processo de negociação pode também surgir a figura do negociador, pois
alguns protocolos prevêem a participação de um intermediário, que conduz a
negociação defendendo o interesse de uma das partes. Como exemplo tem-se os
leiloeiros.
Todos estes elementos, fatores e pontos de negociação citados acima juntamente
com as entidades envolvidas no processo, compõem a negociação. Muitas vezes ela
parece uma disputa acirrada entre o cliente e o fornecedor, o que é contraditório ao
bom relacionamento que deveria existir entre ambas as partes.
tipo consumidor - empresa (de modo geral

No comércio do

varejista), se a disputa

for muito

acirrada, o mais provável é que o consumidor saia perdendo, devido a sua
inabilidade para negociação em relação a empresas. As negociações distributivas
ressaltam este clima de disputa devido ao fato de girarem em torno de um único
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objetivo. Por outro lado, as negociações integrativas amenizam essa hostilidade e
melhoram a habilidade do consumidor por ressaltar um conjunto maior de
informações e objetivos inerentes ao processo de compra, gerando negociações
mais apropriadas para as partes envolvidas, sendo a melhor solução para os
mercados varejistas.
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3. A INTERNET E OS NEGÓCIOS

3.1- MERCADOS BASEADOS EM INTERNET

Conceitualmente o termo comércio eletrônico, é só uma especialização do termo
comércio, caracterizado pelo uso de meios eletrônicos. Da mesma forma, os termos
Mercado e Negociação eletrônica são especializações dos conceitos gerais de
Mercado e Negociação. Mas se conceitualmente não existem grandes variações, na
prática ocorre o contrário; o uso de meios eletrônicos e, mais especificamente, o uso
da Internet como recurso para promover o comércio, têm revolucionado todas as
formas de comercialização existentes, promovendo o surgimento de novos tipos de
mercados eletrônicos, os mercados baseados em Internet.

A Internet, rodovia expressa de informação, está revolucionando os modos nos
quais produtos e serviços são vendidos aos clientes. Seu impacto está rapidamente
transcendendo as funções de distribuição dos canais tradicionais, provendo acesso
para comunidades e grupos de clientes geograficamente distantes e facilitado o
intercâmbio instantâneo de informação atualizada sobre produtos, serviços e
transações de vendas, como também sobre as necessidades específicas, interesses
e a demografia das comunidades de clientes. Isto aponta para uma customização
individual em uma massa de comercialização global, com vantagens que outros
canais não podem reproduzir (Kannan, 1998).
Com tais vantagens, os mercados eletrônicos geram novas oportunidades de
negócios, proporcionam novas estratégias para se atingir o consumidor,

o

fornecedor e os intermediários que estejam dispostos a somar valores na integração
cliente/fornecedor.
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Mercados eletrônicos melhoram as informações compartilhadas entre compradores
e fornecedores e ajudam a reduzir o custo de logística permitindo promoções
rápidas, entregas imediatas e inventários reduzidos. A distribuição de bens de
informação,

tais

como

jornais,

revistas,

música,

vídeo

e

software

será

completamente transformada. É a infra-estrutura da informação substituindo
sistemas de distribuição física.
Embora o comércio eletrônico signifique uma revolução na oferta e procura de bens
e serviços, ele não surgiu para substituir todas as formas tradicionais de
comercialização, onde o consumidor pode trocar e experimentar o produto desejado
e até negociar pessoalmente com o vendedor.

o comércio

eletrônico amplia e dá agilidade ao processo de busca e aquisição de

produtos e serviços (Heson, 1998), mas não eliminará as estruturas físicas
necessárias para exibição e testes de produtos que dependem de contato real.
Uma outra vantagem do comércio eletrônico sobre o comércio tradicional é a sua
flexibilidade e velocidade para desencadear promoções instantâneas, respondendo
com incrível rapidez aos estímulos do mercado, tais como um rápido escoamento do
estoque, uma reação a uma ação do concorrente, uma associação com um fato
notificado pela imprensa (Heson, 1998).
Diferente da TV, que praticamente invade a casa do consumidor com programas e
publicidades, a Internet depende de uma ação do mesmo para ser acessada e, além
disso, o consumidor está livre para navegar pelo site que quiser, na hora que quiser,
sendo possível, devido ao alcance global da Internet,

que alguns consumidores

acessem um site de um determinado fornecedor, mesmo que este tenha feito pouca
ou nenhuma publicidade. Mas, a partir desse primeiro contato, manter um
relacionamento proveitoso e contínuo é um desafio difícil para qualquer um. Para
começar, se o site não for interessante ou algo não agradar ao consumidor, ele
pode sair e não voltar mais.
Em casos extremos a imagem da empresa pode ficar completamente comprometida
inviabilizando futuros negócios. A facilidade com que o cliente pode mudar de
fornecedor é maior do que a de qualquer mercado e para que isto não ocorra se
exige das empresas estratégias que privilegiem relacionamentos duradouros com os

34

clientes (Maes; Guttaman).

3.1.1 - Competição em Mercados Baseados em Internet

A habilidade dos mercados da Internet para reduzir os custos de procura por
informações e por melhores preços, pode afetar a competição significativamente
(Bakos) mostra que esta procura por preços mais baixos por parte do comprador,
promove a competição de preço entre vendedores. Este efeito será muito dramático
em mercados de artigos, onde a competição intensiva pode eliminar todos os lucros
do vendedor. Também será significante em mercados onde diferenciação de
produtos reduz o poder de monopólio desfrutados por vendedores, conduzindo a
uma queda de preços e reduzindo os lucros do vendedor.
A dinâmica de mercados de livre concorrência não é atraente para vendedores que
dependiam previamente das limitações geográficas ou das dificuldades encontradas
pelos clientes em encontrar vendedores que praticavam menores preços. Como a
geografia perde a sua importância, as diferenciações dos produtos como
características customizadas, serviços ou inovações, terão maior importância.
Mas, para burlar esta facilidade de pesquisa proporcionada pelos mercados
baseados em Internet, os vendedores podem dificultar a comparação de preços,
gerando um volume tão grande e variado de preços e informações, que não permita
uma discriminação efetiva da melhor opção. Por exemplo, as linhas aéreas
implementaram estruturas de tarifas extremamente complicadas e sempre variáveis,
incluindo restrições de vôo e disponibilidade de ingresso, gerando às vezes,
centenas de tarifas diferentes para a mesma viagem.
Também é interessante notar que quando prevalecem informadores ineficientes, um
mercado com um grande número de vendedores necessariamente não resulta em
um mercado competitivo e eficiente.
Os vendedores em mercados eletrônicos procurarão, assim, crescentemente, a
diferenciar os

seus produtos

e utilizarão, possivelmente, a personalização e

tecnologia de customização discutida anteriormente, devendo então favorecer as
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informações dos produtos em lugar de preço de compra.
Através de contrastes, um mercado eletrônico pode ser projetado para promover
competição baseado em características de produto. Por exemplo, descrições de
produtos em multimídia de alta qualidade com formatos unificados poderiam ajudar a
identificar ofertas de produtos que reúnem as preferências do comprador.
Enquanto o crescimento da Web reduz alguns problemas potenciais, aumenta
outros. Com o crescimento explosivo do número de bancos de dados e servidores
de informação, os clientes já estão experimentando problemas de sobrecarga de
informação. Eles têm dificuldades na pesquisa por informações e na credibilidade
dessas. A tarefa de avaliar a qualidade e credibilidade das informações pela sua
fonte está ficando cada vez mais difícil. Estes fatores tornam o mercado de
informação online um pouco ineficiente e fixa a fase para o aparecimento de
intermediários "de informações".

3.1.2 - Intermediários

Foi discutido no item anterior que nos mercados baseados em Internet ocorre uma
redução dos custos de transações comerciais e devido ao seu alcance global, fica
mais fácil reunir diretamente compradores e vendedores. Como resultado o papel
dos intermediários pode ser reduzido ou até mesmo eliminado. Mas enquanto o
crescimento de mercados de Internet pode conduzir à extinção de certos tipos de
intermediários, a discussão nas seções prévias sugere que a Web compense isto,
promovendo o crescimento de tipos novos de intermediários eletrônicos.
Estes intermediários executarão funções que incluem reunir compradores e
vendedores, prover informações de produtos para os compradores e comercializar
informação para os vendedores, agregando bens de informação, integrando os
componentes

no processo de consumo,

administrando entregas físicas e

pagamentos, promovendo relações de confiança e assegurando a integridade dos
mercados.
Intermediários podem assumir diversos papéis no processo de negociação entre
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cliente e fornecedor. Um caso seria o da demonstração real dos produtos.

Por

exemplo, uma pessoa interessada em comprar um carro pode fazer um test-driver
com um negociante tradicional, e subseqüentemente comprar via Web, ou seja, o
componente físico de experiência poderia ser desagregado para um intermediário
físico. Em um outro caso, um intermediário pode disponibilizar a exibição de
produtos que serão negociados em um leilão on fine.
A casa de leilões nos seus moldes tradicionais, faz o papel de intermediário reunindo
compradores, vendedores e produtos em processos de negociação. Sem perder sua
função de intermediário as casas de leilões em ambientes de Internet podem reunir
um maior número de clientes e fornecedores e agilizar todo o processo de compra.
De modo geral, intermediários possuem uma maior habilidade para reunir empresas
e consumidores nos processos de negociação, o que conduz a um número maior de
oportunidade de negócios e aumenta o poder de barganha das partes envolvidas.
Além de poder promover as negociações, os Intermediários podem prover serviços
ou gerar informações que facilitem o processo de negociação. Intermediários podem
também prover serviços críticos de monitoramento, certificação e autenticação das
fontes de informação por inspeção dos processos do fornecedor. Intermediários
podem explorar a sua capacidade de operação e diminuir os custos de transação, na
aquisição de produtos de informação. Intermediários também podem ajudar a
desenvolver novas fontes de fornecimento que seriam impossíveis de serem
alcançadas pelos próprios clientes, devido aos custos envolvidos e também porque
certas informações chave só podem ser obtidas por intermediários.
Finalmente, intermediários representam um papel chave complementando produtos
de informação,

somando valores por análises adicionais na forma que as

necessidades dos clientes são entendidas e nos processos de negociação,

por

agregarem um maior número de empresas e consumidores no processo de
negociação.

3.1.3 - Compras negociadas baseadas na Internet
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Mercados baseados em Internet podem ressaltar ou reduzir a importância dos
possíveis pontos de negociação envolvidos em uma transação. Por exemplo, no
caso das possíveis formas de pagamento a Internet privilegia uns e dificulta outros,
como é o caso de pagamento em dinheiro que até o momento não é possível ser
realizado via Web (até que seja criado um padrão de dinheiro digital).
Por outro lado, os cartões de crédito, principalmente por terem seu uso bem
disseminado,

têm se apresentado como a melhor forma e mais fácil

para

pagamentos via Internet. Mas ainda há muita insegurança em relação ao seu uso e
por isso aspectos de segurança também devem ser considerados no negócio
quando o pagamento é feito por cartão de crédito. O uso de tecnologias de
segurança como por exemplo a SET (Secure Eletronic Transactiom), entre outras,
pode aumentar a credibilidade da negociação.
No caso dos bens de informação, todo o processo de compra e venda pode ser
alterado, sendo possível que toda a comercialização ocorra via Web. Artigos de
revista, imagens ou música, quando digitalizadas, permitem criar cópias perfeitas e
distribuir quase sem custo pela Internet, o que provoca uma redução dramática nos
custos marginais de produção e distribuição, enquanto tecnologias de micropagamento reduzem os custos de transações para as trocas comerciais. Isto cria
oportunidades novas tais como empacotamento, licenciamentos, assinaturas,
aluguéis, preços diferenciados e taxas por uso.
Todos estes esquemas podem ser pensados como agregação ou desagregação de
bens de informação ao longo de alguma dimensão (Bakos, 1998).
A agregação e a desagregação são

pontos de negociação difíceis de serem

conduzidos em ambientes tradicionais, mas em mercados baseados em Internet
atingem uma maior potencialidade, principalmente para os bens de informação, por
permitirem uma ampla agregação e desagregação dos seus componentes nos
ambientes eletrônicos. Mas a melhor estratégia entre a desagregação e a agregação
depende de cada caso. Muitos bens de informação que são comercializados em
forma de pacote em um mercado tradicional, na Internet podem ser desagregados
devido aos baixos custos de transações e de distribuição.
Assim, software e outros tipos de conteúdo podem ser desagregados e mensurados
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por demanda, como notícias individuais ou como quotas. Bakos, 1998) também
mostrou que a agregação de um grande número de bens de informação de uma
forma mais desejável, associada a uma distribuição mais ampla, pode ser uma
estratégia poderosa, que resulta em lucros mais altos para vendedores. Isto devido
à habilidade de agregação mudar a forma da curva de demanda dos produtos para
uma que é mais fácil explorar e negociar.
São claros os benefícios da agregação e desagregação para a comercialização de
produtos em qualquer mercado e principalmente nos mercados que exigem uma
individualização maior, como é o caso da Internet. Mas para que a agregação e
desagregação funcione de fato é necessário um tratamento diferenciado para cada
classe de produto, de forma a permitir a identificação de todos os seus componentes
(INTERACTlVE COLLECTOR, disponível em:www.icollector.com).

A facilidade de comunicação proporcionada pela Web entre os dois lados da
negociação também pode ser estendida

lateralmente, entre clientes ou entre

fornecedores, a partir do momento que não reduza o valor das disputas entre eles
ou diminua o poder de negociação de alguma das partes. Os bons relacionamentos
laterais podem ampliar, por exemplo, o volume de compra em um único pedido para
atender ao interesse de vários clientes, ou o poder de agregação e desagregação
com a combinação de diversos produtos de fornecedores distintos.
A compra negociada, como dito antes, passa por etapas distintas envolvidas em um
único processo. Na Internet estas etapas podem ser acrescidas por vantagens que
nenhum outro canal oferece.
As etapas de identificação de necessidades, avaliação dos produtos e avaliação de
mercado citadas no capítulo anterior, se caracterizam por serem de levantamento de
informações. Várias tecnologias baseadas na Internet ajudam o comprador nestes
levantamentos. Algumas categorias de sites provêem

informações de produtos,

máquinas de busca, ajudam identificar as ofertas de vendedores e disponibilizam
diversos valores de preço e informações para o cliente realizar uma seleção dos
seus interesses.
Mercados eletrônicos habilitam tipos novos de negociações de preços a serem
empregados em mercados diferentes Por exemplo, algumas linhas aéreas leiloam
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assentos não vendidos de última hora por lances mais altos. Leilões baseados na
Web da Onsale.com, criados para mercados de bens de consumo, funcionam como

os mercados financeiros. Intermediários como Priceline (www.priceline.com) e
permitem que os compradores especifiquem exigências de produto e a quantia que
eles estão dispostos a pagar, e então é feita a oferta aos vendedores, invertendo o
funcionamento tradicional dos mercados de varejo.
Finalmente, agentes como Kasbah (ecommerce. media.mit.edu/kasbah) e Tête-àTête

(ecommerce.media.mit.edu/tete-a-tete)

podem

negociar,

via

agentes

inteligentes, compras em nome dos compradores e vendedores, promovendo uma
reestruturação no processo de busca de preço em mercados de Internet (Bakos).
A habilidade para customizar produtos, combinada com a habilidade de
vendedores para ter acesso a informações significativas sobre os possíveis
compradores,

como demografias,

preferências e hábitos de compra,

está

melhorando muito a habilidade de vendedores para estimar, distinguir e cobrar
preços diferentes para compradores diferentes. Uma melhor distribuição de preços é
uma ferramenta poderosa que permite aos vendedores aumentar os seus lucros.
Por outro lado, esta melhor distribuição de preço permite manter no mercado
vendedores que, caso contrário, permaneceriam fora, resultando em um aumento
de eficiência econômica.
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4. QUALIDADE EM SERViÇOS

Quando se pensa em qualidade de produto, dificilmente está se tratando de
qualidade puramente relacionada ao bem físico, porque a todo bem está relacionado
algum tipo de serviço. Neste sentido, Shostack (1977) afirma que o produto deve ser
analisado do ponto de vista molecular, ou seja, como tendo múltiplos elementos,
tangíveis e não tangíveis, e alguma alteração em qualquer um destes elementos
mudaria efetivamente o produto como um todo.
Berry e Parasuraman (1995) destacam o conceito de Qualidade em Serviços como
base para alcançar um diferencial competitivo de longo prazo para a empresa. Para
eles, uma grande idéia oferece apenas vantagem temporária. É a execução em um
nível superior que sustenta o sucesso que se iniciou com um conceito inovador.
Bateson (1995) detalha que a vantagem competitiva através de serviços é
particularmente essencial para os mercados que oferecem produtos com baixo
índice de diferenciação.
Copiar o conceito de um produto é relativamente simples. Difícil é copiar um serviço
com um alto nível de qualidade. Berry e Parasuraman (1995)

afirmam que esta

dificuldade em igualar o serviço com qualidade acontece porque:
o serviço de qualidade vem da liderança inspirada de toda uma organização,
de uma cultura empresarial voltada para o cliente, do excelente sistema de
planejamento do serviço, do uso competente da informação e tecnologia e
ainda de outros fatores que vão surgindo e sendo aos poucos desenvolvidos
em uma companhia.

Destacando o conceito de Qualidade em Serviços, Grõnroos (1995) aponta para a
existência de duas dimensões: a técnica - relacionada ao resultado, e a funcional relacionada com o processo. Em alguns casos pode ocorrer uma certa miopia, e
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assim, os prestadores de serviço focarem somente na qualidade técnica (o nível
interno do serviço). Isso cria problemas com relação ao valor percebido pelo cliente,
assim como para a posição competitiva da empresa, uma vez que como já foi citado,
cada vez fica mais fácil replicar requisitos técnicos.
Para Takeuchi e Quelch (1983), quanto maior o investimento inicial em qualidade,
menor a necessidade de desenvolvimento do customer service para a sobrevivência
da empresa. Por outro lado, os autores lembram que o customer service pode servir
como um sistema de alerta rápido para detectar problemas na qualidade do produto
ou serviço. Assim, eles comentam que o customer service não é uma questão
posterior, mas uma parte integrante da oferta total do produto e está sujeito aos
mesmos padrões de qualidade do processo produtivo.
Dentro do conceito de qualidade de serviço, Berry e Parasuraman (1995) destacam
"que a confiabilidade - desempenho confiável e preciso - é o coração da excelência de
serviço". Os autores afirmam que a confiabilidade é o principal critério que os clientes
ponderam quando estão avaliando a qualidade do serviço de uma empresa.
Entretanto, a confiabilidade não é o único fator determinante nas avaliações de
qualidade do serviço para o cliente. Segundo estes mesmos autores, podem ser
detectadas cinco dimensões gerais que influenciam as avaliações que os
consumidores irão fazer sobre o serviço que estão recebendo:
•

Aspectos tangíveis - aparência física das instalações, pessoal e equipamentos;

•

Sensibilidade - disposição em ajudar o cliente;

•

Segurança - o conhecimento e a habilidade dos funcionários em transmitir

confiança;
•

Empatia - atenção individualizada aos clientes; e,

•

Confiabilidade.

Por isso, Berry e Parasuraman (1995) apontam que criar e alimentar uma cultura de
"defeito zero" no serviço é tão decisivo quanto na fabricação. No entanto, afirmam
que a meta por "defeito zero" na execução de um serviço é notadamente mais
complexa devido à intangibilidade inerente ao serviço. Assim, mesmo quando um
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serviço satisfaz os critérios estabelecidos pela empresa, ele não será impecável se
não satisfizer também os critérios do cliente.
Sobre qualidade percebida, Buzzell e Gale (1987, apud Grõnroos 1995) afirmam que
"qualidade é qualquer coisa que os clientes afirmam ser, e a qualidade de um produto /
serviço em particular, é qualquer coisa que o cliente perceba como tal".
Ainda quanto à percepção do consumidor, Takeuchi e Quelch (1983), afirmam que
ela se caracteriza por mudar em cada interação e ao longo do tempo, tendo
diferentes prioridades no decorrer dos anos e sendo influenciada por vários fatores
em cada estágio - antes da venda, na venda e no pós-venda.
Como uma síntese da conceituação de Qualidade, Grõnroos (1995, p. 89) apresenta
seis lições indispensáveis sobre a gestão da Qualidade:
•
•
•
•
•
•

Qualidade é aquilo que os clientes percebem;
Qualidade não pode ser separada do processo de produção e entrega;
A Qualidade é produzida localmente nos momentos da hora da verdade,
nas interações comprador-vendedor;
Todos os funcionários contribuem para a Qualidade percebida pelo
cliente;
A Qualidade tem que ser monitorada através de toda a organização e
pela organização;
O marketing externo deve ser integrado na gestão da Qualidade.

4.1 AS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES

As expectativas dos clientes têm um papel decisivo na avaliação que o consumidor
fará a respeito do serviço de uma empresa.

Bateson (1995) destaca que "se o

serviço percebido pelo cliente é igualou melhor que o serviço esperado, então o consumidor
estará satisfeito". Berry; Parasuraman (1995) aprofundam a questão, afirmando que o
cliente avalia a qualidade do serviço fazendo uma comparação do serviço obtido em
relação à aquilo que esperavam ou desejavam obter. Pode-se dizer, então, que é o
cliente quem determina em que nível de qualidade a empresa se encontra. Assim,
para atingir uma imagem de qualidade de serviços, a empresa deve buscar realizar
o trabalho sempre em níveis que satisfaçam ou ultrapassem as expectativas dos
consumidores.
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Grõnroos (1995), ao concordar que a boa qualidade percebida é obtida quando a
qualidade experimentada atende às expectativas do cliente, ou seja à qualidade
esperada, introduz o conceito de Qualidade Total percebida. O autor afirma que o

programa para a qualidade deve englobar não só aqueles envolvidos com a
operação do serviço, mas também os responsáveis pelo marketing e a comunicação
com o mercado.
Zeithaml, Berry e Parasuraman (1993) também apontam que a expressão
expectativas do cliente sobre serviços é utilizada em dois sentidos e apresenta dois

níveis. O primeiro é aquilo que os clientes acreditam que ocorrerá (serviço
adequado); já o segundo está baseado naquilo que os clientes desejam que
aconteça (serviço desejado).
Baseado nestes conceitos, Bateson (1995) entende que devido à natureza
heterogênea do serviço, que envolve interações altamente complexas, é normal ser
muito difícil obter uma padronização no serviço. Sua performance pode variar
quando comparamos fornecedores, ou dentro do mesmo fornecedor quando somos
atendidos por diferentes funcionários, ou até mesmo quando somos atendidos pelo
mesmo funcionário. A extensão em que os consumidores reconhecem e aceitam
esta heterogeneidade como normal é chamada de zona de tolerância.
Zeithaml, Berry e Parasuraman (1993) afirmam que esta área de tolerância
representa a diferença entre o serviço adequado e o desejado, e ela pode expandir
ou contrair de cliente para cliente e, ainda, de transação para transação para o
mesmo cliente. Em uma última análise, Berry e Parasuraman (1995) sintetizam que
a zona de tolerância é:
o âmbito do desempenho do serviço que o cliente considera satisfatório. Um
desempenho abaixo da zona de tolerância gera frustração no cliente e reduz
a lealdade. Acima da zona de tolerância, o desempenho surpreenderá
agradavelmente os clientes, reforçando sua lealdade.

Grõnroos (1995) relaciona os problemas decorrentes da diferença entre o serviço
percebido e o esperado: a) qualidade do serviço confirmada negativamente; b)
comunicação boca-a-boca desfavorável; c) impacto negativo na imagem corporativa
local; d) clientes e negócios perdidos.
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4.2 RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Shani e Chalasani (1992) apontam para a erosão do marketing de massa. A ênfase
aplicada à produção, comercialização e comunicação para um grande mercado
homogêneo vem se tornando cada vez mais ineficaz, devido à mudança no cenário
social, que fragmentou o mercado. A segmentação de mercado, por sua vez,
perdeu em eficácia, pois os segmentos normalmente consistem de clientes com uma
grande variedade de necessidades.
McKenna (1993) afirma que com a fragmentação dos mercados, um número maior
de participantes pode alcançar uma posição lucrativa e de destaque, mesmo sem os
recursos das grandes empresas do setor. Para ele, a base de uma boa estratégia de
marketing reside em uma boa estratégia de posicionamento.
No entanto, o autor lembra que posicionamento não é o que a empresa diz sobre si
ou sobre seu produto, mas o que a empresa faz com os seus clientes para definir
sua posição no setor, pois, em um mercado de elevada competição mundial, onde
os consumidores dispõem de tantas opções de produtos, eles têm uma grande
probabilidade de se tornarem instáveis e não-leais. Isto significa que, em última
análise, o marketing moderno é uma batalha pela fidelidade dos seus clientes.
Este cenário estimulou a busca de novas formas de lidar com o mercado. O
marketing de relacionamento se constitui em uma nova estratégia, que vem
despertando a atenção como alternativo à segmentação.
Berry; Parasuraman (1991) apontam que marketing de relacionamento diz respeito à
"atração, desenvolvimento e retenção dos relacionamentos com os clientes". Tem como
objetivo criar o que eles chamaram de "clientes verdadeiros", ou seja, aqueles
clientes que se sentem satisfação e felicidade por estarem utilizando uma empresa
em particular, que percebam que recebem valor e que estão sendo valorizados, que
provavelmente farão compras repetidas com aquela empresa que lhe oferece uma
atenção diferenciada e que, portanto, dificilmente a trocarão por uma empresa
concorrente.
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Já Shani e Chalasani (1992) definem o marketing de relacionamento como o
desenvolvimento de uma relação contínua com os consumidores. Seu objetivo é
promover um elo com cada cliente para benefício mútuo, através de contatos
interativos, individualizados e que adicionam valor ao longo do tempo.
Reichheld (1996) concorda que a chave para a lealdade é a criação de valor, mas
destaca que esse valor criado é uma conseqüência do aprendizado advindo dos
clientes. As informações necessárias para este processo de modificação e
melhoramento devem ser coletadas não somente em pesquisas de satisfação com
seus clientes, mas, principalmente, pela busca do aprendizado com os clientes que
saíram, e o que os motivou a desistir do produto / empresa.
Peppers e Rogers (1997) concordam que, neste estágio recente do "marketing um a
um", o mais importante não é somente a informação sobre os clientes, mas sim a

informação que provém dos clientes. Ou seja, o diálogo e o feedback são elementos
indispensáveis para a criação do relacionamento com os clientes e para o
desenvolvimento da companhia. Desta forma, complementa Grõnroos (1995), em
uma estratégia de marketing de relacionamento, o marketing interativo se torna
essencial.
Para tanto, inicialmente o que as empresas precisam perceber é que, por trás de
seu público-alvo, existem pessoas com características individuais e que querem ser
tratados individualmente. Assim, ao invés de tentar atingir indistintamente o seu
público, a idéia de desenvolver uma "conversa com esses indivíduos" vem sendo
valorizado pelos teóricos do marketing moderno.
Peppers e Rogers (1997) afirmam que a comunicação empresa - cliente apresenta
um desequilíbrio latente. No mundo atual, as empresas podem veicular uma enorme
quantidade de informações, das mais diversas formas, para seus clientes atuais e
potenciais: comerciais de televisão, anúncios em jornais e revistas, mensagens
contidas em suas embalagens, outdoors e ainda merchandising nos pontos de
venda. Além de notas, malas diretas, catálogos, patrocínios e, recentemente, a
Internet (com os web sites não-interativos) - todos estes instrumentos facilitam o
envio de mensagens e informações para o seu público-alvo.
Todas estas formas de comunicação indireta foram classificadas por McKenna
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(1993) como monólogos, uma vez que o consumidor não pode fazer perguntas ou
responder às perguntas retóricas feitas pelas empresas em suas mensagens.
Por outro lado, ao analisar os possíveis canais que este público dispõe para realizar
o feedback deste processo de comunicação (correspondência, linha telefônica, emai/, ... ) percebe-se que são muito poucos os meios que os clientes possuem.

McKenna (1993) lembra que a comunicação é um diálogo, então, dentro do que ele
chamou de "o novo marketing", comunicar-se com o cliente compreende tanto o falar
quanto o ouvir, uma vez que é através do diálogo que as relações são construídas e
os produtos são concebidos, adaptados e aceitos.
Essa simples análise mostra que as empresas estão muito mais preparadas para
falar com os seus clientes do que para ouvi-los. Atentos a esta questão, Shani e
Chalasani (1992) já destacavam que o marketing de relacionamento possui uma
ênfase em transformar o cliente em um parceiro em iguais condições com a
empresa.
Ainda nesta área das formas comunicação com o cliente, Stacey (1994) indica uma
outra questão que aumenta o interesse pelo marketing de relacionamento: Quanto
mais fragmentados se tornam os canais de comunicação, mais difícil fica atingir um
prospect ou cliente com sua mensagem. Então, o caminho tradicional de utilizar o

maior número possível de mídias, na esperança de que alguma consiga atrair a
atenção do seu cliente, vem se tornando cada vez mais custoso.
Com este cenário, Stacey (1994) defende o que ele chama de ''volta ao básico", a
volta ao real marketing um a um. Objetivando construir a lealdade com os clientes.
Os benefícios que se atingem com a lealdade são latentes, como aponta Jutkins
(1995): aumento no nível de retenção de clientes e aumento nas vendas, "é mais fácil
vender para alguém que já conhece a empresa". Aumento no nível de awareness - a
mensagem da empresa se espalha com a comunicação boca a boca positiva. E, por
fim, a diminuição dos custos - a empresa estará somente se comunicando para seus
verdadeiros clientes.
A questão é: Como se chega a esta lealdade?
Stacey (1994) afirma que uma das melhores formas é iniciar um programa de
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marketing de relacionamento. E relacionamento é baseado em freqüência de
contato, assim como em conteúdo de contato. Ou, como diz Jutkins (1995), o
sucesso dos programas de lealdade está associado em um alto grau à
comunicação. No entanto, não basta estar realizado comunicações com o cliente,
estas comunicações precisam despertar o interesse deste cliente para que haja um
feedback verdadeiro. Assim, o nível de conhecimento de seus clientes aumenta e a

empresa pode falar com eles como indivíduos.
Jutkins (1995) destaca, ainda, que esta ênfase em comunicação deve se estender
ao seu atendimento. Ou seja, a empresa deve sempre procurar colocar em contato
com os clientes o que há de melhor em termos de linha de frente: isso cria um
ambiente para o desenvolvimento da comunicação de mão-dupla, com os seus
clientes e o seu staff desenvolvendo juntos o relacionamento.
Ainda

neste caminho,

McKenna

(1993)

acrescenta

que as

relações são

estabelecidas através de experiências positivas com as empresas. Assim, a oferta
de um serviço de qualidade é a melhor forma de comunicação com seus clientes.
Doney;

Cannon

(1997)

acrescentam

a

questão

da confiança

que

estes

relacionamentos necessitam desenvolver e destacam a importância estratégica que
os funcionários da linha de frente têm na implementação dessa estratégia.
Em um nível básico, a linha de frente persuade os clientes a comprarem os produtos
das empresas. Portanto, se a empresa procura desenvolver relacionamentos com
seus clientes, a performance destes funcionários se tornará, a longo prazo, um
facilitador para a manutenção de seus clientes. O relato de pesquisas realizado por
Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992 apud Doney; Cannon, 1997), comprovam
que informações fornecidas por pessoas caracterizadas como de confiança geram
mais valor e são mais consideradas que as de outra fonte.
Por sua vez, Shani e Chalasani (1992) apresentam que o sucesso da estratégia de
marketing de relacionamento se baseia em três elementos principais: (1)
identificação e atualização constante de sua base de clientes, (2) uso de meios
inovadores para visar o consumidor e se comunicar com ele em uma base
individualizada, e (3) acompanhar e monitorar o relacionamento, tendo sempre em
mente o conceito de lifetime value para a organização.
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Grõnroos (1995) lembra, entretanto, que dentro do desenvolvimento desta estratégia
existem três estágios de relacionamento - estabelecimento, manutenção e realce - e
que eles, portanto, implicam em três ênfases distintas no processo de marketing.
Na fase de estabelecimento, onde há o primeiro contato que possibilita surgir o
relacionamento, há uma exigência por uma boa capacidade de comunicação para
estimular a experimentação (a comunicação boca a boca favorável e uma boa
imagem no mercado são pontos importantes). Já na fase de manutenção, outras
ferramentas e atividades ganham destaque, como a oferta e o atendimento de
serviços diferenciais aos seus clientes para conquistá-los. E na fase de realce, os
clientes com certo grau de fidelidade apresentam outras necessidades. Nesta etapa,
a empresa deverá ter desenvolvido formas que permitam antecipar e suprir os
desejos de seus clientes.
Shani e Chalasani (1992) indicam, por fim, que o deslocamento do marketing
tradicional para a construção de relacionamento com clientes é um processo
evolutivo, que necessita (como já colocado por outros teóricos) de um alto grau de
cooperação de todos os funcionários da organização.
Concluem, assim, que está em processo uma grande mudança em se conduzir o
marketing. As empresas, grandes e pequenas, têm uma escolha entre iniciar uma
relevante virada em seu marketing ou permitir que seus concorrentes as superem.
No entanto, como Peppers e Rogers (1997) afirmam, não basta simplesmente aderir
a era da Interatividade. É absolutamente imperativo que as estratégias de marketing
de relacionamento que a empresa adotar levem sempre em consideração a
necessidade de garantir a privacidade dos seus clientes. Pois se trata de uma
relação de longo prazo, que necessita de confiança mútua para que prospere.
Doney e Cannon (1997) apresentam como indispensáveis e recompensadores os
investimentos para desenvolver e manter esta confiança do cliente, para assim
conseguir desenvolver este relacionamento de longo prazo de forma cooperada.

4.3 RETENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CLIENTES
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A questão da retenção e recuperação de clientes é um tópico que tem sido
largamente abordado em várias publicações de negócios pelo mundo. De acordo
com Dowling; Uncles (1997), paralelamente a esse crescente interesse foi
desenvolvido em nível gerencial um conjunto de opiniões genericamente difundidas
que apontam para os benefícios destas pol íticas:
•

clientes leais são menos sensíveis? preços;

•

clientes leais gastam mais com a empresa;

•

clientes leais passam recomendações positivas a outras pessoas;

•

os custos de servir clientes leais é menor.

Inclusive, pesquisas desenvolvidas para o US Consumer Affairs apontam que em
média é cinco vezes mais caro conquistar um novo consumidor para a sua empresa
do que manter aquele que seus esforços já atraíram. Porém, segundo Q'8rien e
Jones (1995), o que tem sido propagado pelas

publicações de negócios deixa

transparecer que o foco básico é centrado em ações promocionais sem
profundidade e de resultado rápido.
Eles acreditam, no entanto, que programas de fidelização e lealdade podem ser
extremamente rentáveis para a empresa e muito interessantes para o consumidor se
estiverem sendo planejados e implementados como parte de uma estratégia definida
de gerenciamento da lealdade.
Dowling; Uncles (1997) destacam, no entanto, que estratégias formais de lealdade
não são uma panacéia que deve ser seguida incondicionalmente por todas as
empresas. Eles apontam que existem casos de produtos de baixo envolvimento,
onde é pouco provável haver clientes que desejem realmente possuir um maior
envolvimento com as empresas.
Para Q'8rian; Jones (1995), uma vez definida ser esta estratégia realmente
relevante no processo de relacionamento com o cliente, ela deve ter como objetivo
educar e motivar o cliente sobre os benefícios da construção de um relacionamento,
uma vez que o potencial de valor perseguido através das recompensas só pode ser
atingido na medida em que os clientes começam um processo de mudança em seu
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comportamento de compra e se tornam sustentavelmente leais.
Em consonância com este processo, os autores apontam os elementos básicos para
a determinação de valor para o programa, dentro da ótica do cliente. Seriam eles:
valor em moeda, escolha de opções, valor aspiracional, conveniência e relevância.
Os autores analisam que os clientes não pretendem esperar durante longos
períodos de tempo para perceber recompensas por sua lealdade e como
conseqüência não tendem a participar de um grande número de programas de
fidelização.
Dowling; Uncles (1997), ao contrário, acreditam que os heavy users são
normalmente leais a várias marcas e para uma grande variedade de produtos e
serviços ("polygamous loyalt}!') , sendo apenas 10% dos consumidores freqüentes
realmente leais à marca.
Apontam, ainda, que para ter um crescimento no nível de lealdade de seus
consumidores, o produto precisa apresentar um maior valor agregado para o cliente
(como por exemplo, ampliar consistentemente o seu nível de serviço) e procurar
oferecer vantagens cumulativas para retê-lo, aumentando seu custo de mudança.
Portanto, também é extremamente importante que a empresa possua cultura e
políticas de atendimento e serviços aos seus clientes, procurando sempre antecipar
problemas e, quando não é possível, fazer o máximo para solucionar de maneira
eficiente eventuais falhas.
O desenvolvimento desta cultura é importante pois, segundo Heskett, et aI. (1990), a
maioria dos clientes insatisfeitos não reclama, eles apenas comentam suas
experiências a outros clientes potenciais, e com freqüência nada interessante para a
empresa. Um estudo do TARP (Technical Assistance Research Programs Institute)
para o Departamento Americano de Defesa do Consumidor apontou que os
consumidores que não consideram

que seus

problemas foram

resolvidos

satisfatoriamente, tipicamente contaram a nove ou dez pessoas suas experiências
negativas.
Em contraste com aqueles completamente satisfeitos que tipicamente contaram
suas experiências positivas a quatro ou cinco pessoas.
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Berry; Parasuraman (1991) destacam que há muita retórica no meio empresarial
sobre a importância do serviço ao cliente, mas que geralmente as companhias
pecam na correção de eventuais erros na prestação de serviços que seus
consumidores (estes que estão insatisfeitos) acabam sofrendo. Por apresentar uma
resposta inadequada, ou ainda pela ausência de qualquer resposta, os clientes
acabam sentindo-se piores, o que determina a decisão de "abandonar" a empresa.
A capacidade que os processos de recuperação ineficazes tem para reforçar a ira
dos clientes descontentes com o serviço foi confirmada por Hart, et aI. (1990). Eles
dizem que, "infelizmente, mais da metade das respostas das empresas a reclamações de
seus clientes na verdade servem para tornar mais fortes os sentimentos negativos de seus
clientes sobre a empresa e seus representantes".
Berry; Parasuraman (1991) concluem que a pouca ênfase dada aos processos de
recuperação de serviços está baseada em uma premissa bastante negativa para sua
relação com seus clientes: é muito comum as empresas considerarem os
consumidores que reclamam como "inimigos". Essa mentalidade de inimigo já
começa com a pressuposição de que o cliente está errado quando ele se dirige a
companhia para reclamar de alguma falha na prestação do serviço.
Por outro lado, os autores lembram que um processo de recuperação excelente do
serviço é, em si, uma ótima oportunidade para reforçar o relacionamento com os
seus clientes e criar fidelidade.
Neste sentido, Kelley, et aI. (1993), em seu estudo sobre os erros e recuperações no
varejo, sugerem que existe uma situação paradoxal que envolve esse processo: é
comum o cliente que viveu o erro e presenciou um processo eficaz de recuperação
ter uma atitude mais positiva em relação a empresa que um cliente que nunca viveu
um erro.
Desta forma, afirmam ser imperativo para as empresas de varejo (quando uma falha
ou defeito acontecer) corrigir seus erros através da efetiva utilização de estratégias
de recuperação.
Hart; Heskett; Sasser (1990) determinam quais seriam os passos estratégicos para
assegurar uma recuperação efetiva de serviço. Os procedimentos incluem
basicamente: "mensurar os custos envolvidos no processo, quebrar o silêncio, antecipar as
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necessidades de recuperação, agir de maneira rápida e proativa, treinar corretamente seus
empregados, conceder empowerment à sua linha de frente, e fechar o ciclo".
Kelley et aI. (1993), comprovaram empiricamente a validade de várias destas
sugestões. Os autores destacaram especificamente que os clientes que avaliaram
positivamente

o

serviço

de

recuperação

que

sofreram,

foram

(no

caso)

recompensados de forma consistente com os custos envolvidos, foram estimulados
a falar durante todo o processo, recebendo feedback consistente e foram atendidos
de modo ágil e eficiente através de contato pessoal.
Bateson (1995) concorda que, apesar dos maiores esforços que as empresas
façam, falhas são inevitáveis. No entanto, acredita que o importante é ter
desenvolvido na cultura da empresa, que o processo de recuperação de clientes é
estrategicamente crucial para o desenvolvimento de um relacionamento com seus
consumidores. Portanto, ele aponta três deveres que qualquer empresa que deseje
ser excelente na prestação de serviços aos clientes deve perseguir:
• a empresa deve encorajar o comportamento de reclamações;
• a empresa deve desenvolver a capacidade de ouvir e aprender com as suas
reclamações;
• e a empresa deve desenvolver estratégias de recuperação por toda a
organização e criar uma cultura onde estas estratégias sejam postas em
prática.

4.4 GARANTIA EM SERViÇOS

Hart; Schlesinger; Maher (1992) afirmam que, para um grande número de
companhias, a garantia ser uma ferramenta poderosa para se alcançar participação
de mercado, aumentar a lealdade do seu consumidor e melhorar de uma maneira
geral a qualidade do serviço. Bateson (1995) concorda com esta teoria, afirmando
ser este um dos mais inovadores meios para se conseguir a retenção de clientes.
Para Heskett; Sasser; Hart (1990), a garantia de serviço bem elaborada força a
empresa a produzir alta qualidade porque qualquer coisa a menos pode induzir seus
clientes a invocar a garantia, o que pode tornar-se caro. Portanto, segundo os
autores, a garantia pode ser pensada como uma ferramenta para obter informações
sobre qualidade e forçar a organização a estar sempre atenta quanto à qualidade do
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serviço prestado aos consumidores.
Além disto, Hart; Schlesinger; Maher (1992) apontam que, aumentando a confiança
do cliente em seu serviço, a empresa pode oferecer um leque de serviços maior e
até cobrar mais por estes. A garantia cria, de um modo geral, um senso de urgência
que direciona a organização a voltar seu foco para a satisfação dos seus clientes.
Bateson (1995) destaca que as garantias de sucesso são aquelas que não
apresentam restrições, são explicadas de forma clara e que, quando precisarem ser
usadas, não tragam problemas para o consumidor.
Por outro lado, as garantias que devem ser evitadas, são as que prometem algo já
normalmente esperado pelo cliente, as que ficam em um nível tão ameno que nunca
serão solicitadas pelo cliente e as que relacionam condições de forma desordenada
e confusa, afastando o consumidor.
Segundo Hart; Schlesinger; Maher (1992) há três tipos de garantias: a implícita, a
incondicional e a de resultados específicos. Cada uma das garantias possui suas
vantagens e problemas, e cada uma delas é aplicável a uma situação específica.
Garantia Implícita: Essencialmente não-escrita e não-falada, este tipo de garantia é
baseada no entendimento entre o consumidor e a empresa. Apesar da garantia não
ser explícita, o cliente está certo de que a empresa está dedicada a completa
satisfação do cliente.
Garantia de Resultados Específicos: Este tipo de garantia se caracteriza por ser
aplicada somente a alguns pontos específicos do processo. Ela normalmente é
associada a etapas do processo onde o consumidor percebe a garantia como uma
adição de valor ao processo de entrega do serviço.
Pelo lado positivo, este tipo de garantia é mais facilmente aplicado a processos que
permitem a quantificação de periormance, como o tempo de entrega. Entretanto, os
autores afirmam que o foco em resultados quantitativos traz consigo o risco da
empresa ficar mais preocupada no resultado de curto prazo que na construção do
relacionamento de longo prazo. Outro ponto negativo está na possibilidade de o
cliente ter a percepção que a empresa não confia em suas habilidades e por isso
oferece garantias parciais.

Neste caso,

os esforços podem

ser afetados
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negativamente .
Garantia Incondicional: É a garantia de mais impacto para o consumidor. Ela está
baseada na completa satisfação do cliente, portanto o ressarcimento é total e sem
custos para consumidor. A política de garantia incondicional atua diretamente na
percepção que o cliente desenvolve sobre a empresa. Bateson (1995) destaca os
benefícios inerentes à adoção de deste tipo de garantia:
•
•
•
•
•
•
•
•

o consumidor acredita que está adquirindo um produto de melhor valor;
risco associado à compra torna-se menor;
cliente vê a empresa como mais confiável;
a garantia ajuda o cliente a decidir quando compara as opções da concorrência.
Conseqüentemente, a garantia funciona como uma vantagem diferencial;
a garantia ajuda a vencer a resistência dos consumidores potenciais;
a garantia reforça a lealdade do cliente, aumenta as vendas e constrói a participação de
mercado;
Uma boa garantia pode superar uma propaganda boca-a-boca negativa;
A garantia pode levar ao reconhecimento e diferenciação da marca, portanto, preços
mais altos podem ser aplicados.

4.5 CUSTOMER SERVICE

Lovelock (1984) aponta que independente do setor em que a empresa atue,
qualidade em produto não pode mais estar desatrelada da correspondente qualidade
em serviços que o agrega. E esta constatação está sustentada pelo avanço da
qualidade e da tecnologia que permite a "clonagem" dos produtos, pelo nível de
concorrência no mercado e pelo nível de exigência que os consumidores
apresentam atualmente. O objetivo destas empresas, então, reside na retenção de
seus clientes e na busca por relações de lealdade.

É nesta relação e na sua manutenção que entra o papel fundamental do customer
service; ouvindo o que os clientes atuais e os prospects têm a dizer, criando um

sistema de informação para o desenvolvimento da qualidade em seus produtos e
oferecendo serviços diferenciais para seus clientes freqüentes, objetivando atingir
um nível de performance superior.
Um conceito fundamental, que deve ser observado quando da análise do nível de
serviço oferecido aos clientes, está na definição e distinção entre "linha de frente" e
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"back office". Segundo Grõnroos (1995), deve-se entender por "pessoal da linha de
frente" qualquer funcionário (independente da posição ou cargo) que esteja
executando um tipo de trabalho que tenha contato com clientes, mesmo que este
empregado não seja originariamente das áreas de alto contato. Reconhecendo a
importância das interações dos clientes com esta "linha de frente", Lovelock (1984)
define, então, customer service como:
uma tarefa [... ] que envolve interações com os clientes nas formas de contato
pessoal, através de mecanismos de telecomunicações, ou ainda através de
correio. É projetado, realizado e comunicado com dois objetivos em mente:
eficiência operacional e satisfação do cliente.
Esta definição mostra que o customer service deve ser visto de uma forma muito
mais ampla do que simplesmente como uma função reativa de respostas a
problemas ou reclamações de seus clientes. O autor destaca que deve ser feito um
trabalho constante de pesquisa e monitoramento para determinar desejos,
necessidades, e níveis de satisfação dos clientes; e ainda para identificar os fatoreschave da satisfação (ou insatisfação) dos clientes com os elementos atuais de
serviço.
Sterne (1996a) aponta que o customer service pode ser sintetizado em "estar lá
quando o cliente quer alguma coisa ou precisa de alguma coisa". Já Rakowski (1982)
concordando com uma definição mais ampla, classifica o customer service como um
conjunto de atividades que são necessárias mesmo antes que uma compra seja feita
e que devem continuar muito depois dela ser entregue. Desta forma, ele subdivide
as atividades em: "pré-contato, contato pessoal, pré-entrega, entrega e pós-entrega".
Lovelock (1984) entende que diferentes negócios possuem diferentes características
e objetivos. Portanto, destaca que os fatores relevantes para o desenvolvimento do

customer service devem ser analisados e planejados de forma a atingir as
necessidades das empresas e de seus clientes.

4.5.1 CUSTOMER SERVICE NA INTERNET

Spalter (1997) apresenta como uma das mais importantes características da
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Internet, a possibilidade de se desenvolver um "diálogo de massa" interativo e
individualizado, ao contrário dos monólogos que normalmente caracterizam os
tradicionais meios de marketing. Segundo Ponfoort (2000), a entrada da Internet no
ambiente de negócios alterou drasticamente o jeito como o Customer Service pode
ser oferecido. Segundo este autor, consumidores que são capazes de pesquisar e
comprar produtos e serviços on-line, também esperam receber suporte e
atendimento pela Internet.
Sterne (1996a) concorda com o potencial da mídia, mas destaca que a maioria das
empresas usa seus web sites com o objetivo de comunicar para seus clientes, ao
invés de comunicar-se com eles.
Dash (1997) aprofunda a questão, apontando que os web sites corporativos
normalmente se restringem a oferecer informações sobre seus produtos e serviços
de forma estática, sendo que poucas empresas realmente têm disponibilizado níveis
de serviço que impactem de forma decisiva sua estrutura. Esta situação acontece
porque, neste processo de transição, não são realizadas adaptações na estrutura de
gerenciamento existente, visando manter a política de foco no cliente sem prejuízo
na qualidade do atendimento.
Segundo Spalter (1997), a maioria das empresas que resolvem entrar na Internet
não se fazem algumas perguntas básicas, como por exemplo: Por que nossos
consumidores estariam interessados em fazer negócios pela Internet?; Quais novas
competências a empresa precisará desenvolver para competir com sucesso e para
envolver seus clientes neste novo espaço?; O que pode ser feito para individualizar
as experiências dos clientes? E assim, por não entender o potencial desta nova
mídia, as empresas normalmente não estão oferecendo serviços diferenciais e
eficazes para manter um relacionamento com seus clientes.
Sterne (1996a), no entanto, acredita que ainda estamos no meio de uma revolução.
Para ele, apesar do enorme potencial, a Internet não está completamente formada
como uma ferramenta para o customer service. 8riones (1998) prevê que o principal
desafio das empresas que estão na Internet, em relação ao customer service, reside
em conseguir transformar o meio impessoal e distanciado da Internet em algo
pessoal e próximo, permitindo a seus clientes se sentirem à vontade com este novo
canal de atendimento.
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Hibbard (1997) destaca que quando uma empresa decide entrar na Internet, ela
deve ter como objetivo prestar um serviço de excelência aos seus clientes. Desta
forma, outras variáveis entram em questão na composição deste novo serviço, além
de questões como design do site, informações disponíveis e novas possibilidades de
serviços oferecidos. Um ponto importante é referente às novas pessoas de contato
que surgem com a abertura deste novo canal de comunicação.
Uma vez que a empresa disponibiliza uma home page, ela deve ter em mente que
uma das principais características deste novo meio é a interatividade e o feedback
contínuo entre a empresa e o cliente. Assim, todas as pessoas envolvidas com o
processo devem ter uma cultura de atendimento desenvolvida. As pessoas do
departamento de Sistemas de Informação, por exemplo, necessitam de ajustes não
só em suas atitudes com relação a seus "clientes", como também no tempo de
espera para o atendimento, pois, ao contrário dos usuários internos, os clientes
externos demandam atenção imediata, e se eles não a conseguem, naturalmente
vão procurá-Ia em outro lugar e, portanto, em outra empresa.
Com relação às pessoas de contato, Fister (2000) destaca uma mudança no perfil
do atendente. O atendimento on-line fez com que o requisito de habilidade escrita
passasse a ser valorizado, uma vez que a resposta ao contato na Web utiliza muito
esta forma de linguagem. No entanto, ela adverte que pela característica da mídia, a
equipe de atendimento deve ser treinada para que o tom da mensagem não fique
excessivamente formal. Ponfoort (2000) lembra ainda que em call centers baseados
na Web, diferente do atendimento ao telefone, as gírias e os erros de gramática não
podem ser facilmente corrigidos, e uma palavra mal-empregada pode gerar uma
confusão completa no cliente.
MacPherson (1996), por sua vez, destaca outro ponto importante a ser considerado:
os setores de atendimento a clientes das empresas precisam estar preparados ou
ter recursos para criar um ambiente de resposta ao contato eletrônico. Muitas
empresas não estão. E como operam no limite de sua capacidade de atendimento, a
simples disponibilização de mais um canal será "mais um desserviço" do que "um
serviço a mais".

Spalter (1997) sintetizou em sete tópicos, os pontos fundamentais em que qualquer
empresa deve estar atenta na transição do marketing tradicional para o marketing
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interativo, mantendo o foco no cliente. O que ele chamou de os "Sete 1'5":
Interconectividade,

Interface,

Interatividade,

Informação,

Individualismo,

"Envolvimento" e Integridade.
Spalter sustenta que Interconectividade é a característica que cresceu com a
evolução das complexas redes mundiais, também conhecidas como "estradas da
informação". Este crescimento impacta decisivamente a estratégia das empresas,
porque uma vez que milhões de consumidores têm acesso a esta via, eles passam
a estar expostos a uma grande variedade de novos produtos e serviços. Portanto, a
empresa precisa estar analisando a competitividade e os novos movimentos de seus
clientes.
A Interface no mercado eletrônico pode fazer o sucesso, ou fazer "quebrar" a
estrutura das empresas on fine. É importante estar atento para criar interfaces "userfriend/y" e orientadas para o mercado, uma vez que ela pode determinar se um
prospect irá explorar seu web site ou se irá se mover para outro site de interesse. E

após ter feito todo o esforço para trazê-lo até a sua página, esta "pequena"
desatenção fará com que ele forme uma imagem negativa sobre seu site e não volte
a visitá-lo.
A Interatividade determina que o cliente agora tem o poder. Poder de escolher o
que ele deseja ver e em que grau de profundidade. No entanto, Spalter aponta que
muitas empresas estão se lançando no mundo on fine sem manter seu foco no
cliente. Assim, poucas organizações comerciais estão atentas para prover novas
possibilidades de ouvir seus clientes e testar seus produtos e serviços,
desperdiçando, desta forma, o enorme potencial que esta mídia tem como canal de
Informação e como um ambiente para desenvolver relacionamentos com seus

clientes. Fortemente associado à característica de Informação, o ambiente
Internet

da

permite tratar cada cliente de formal Individual, prestando um serviço

customizado e que gera satisfação para seus clientes.
Com relação ao I de "Envolvimento", Spalter afirma que as empresas tem o poder
de determinar o sucesso de seus web sites se permanecerem atentas no sentido de
criar uma atmosfera que faça com que seus clientes sintam que têm uma relação de
envolvimento pessoal com a empresa e o seu site.
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A chave final para que as empresas possam desenvolver sites de sucesso e
eficazes na Internet é se preocupando em preservar a Integridade de seus clientes.
E isto inclui as questões relacionadas à privacidade, segurança e confidencialidade,
criando, assim, um ambiente de confiança entre a empresa e seus clientes.
Sterne (1996a), por sua vez, acredita que a Internet é meio ideal para o customer
service, e aponta os fatores que a caracterizam como tal: é um meio de

comunicação interativa (two-way street) , portanto, permite a conversação; sua
adoção reduz custos, pois trabalha com entrega de informação eletronicamente;
permite ao cliente determinar o tipo de informação que ele quer, quando ele quer
(sem restrição de tempo) e no nível de detalhe que ele quiser, aumentando assim
sua satisfação.
Sterne (op. cit.) destaca ainda alguns recursos que considera essenciais quando se
está desenvolvendo um web site com o objetivo de otimizar sua política de serviços
aos seus clientes:
FAQ's (Frequent/y Asked Questions) - oferece ao cliente uma introdução sobre o

que há de mais importante sobre a empresa, seus produtos ou o mercado. É o
primeiro estágio de fornecimento de Informação e neste estágio a informação
oferece um baixo nível de customização. O tratamento das perguntas feitas em
outras formas de comunicação (on-line, ou mesmo off-line) determina o nível de
atualização desta página.
E-mail (eletronic mail) - Oferece ao cliente a possibilidade de se comunicar com a

empresa a qualquer hora e com maior velocidade que o correio tradicional. É a voz
do cliente. O resto da home page fornece informações inside-out, tentando oferecer
aos clientes o que eles precisam. No entanto, Sterne frisa que ao oferecer a
ferramenta de comunicação, deve-se ter o cuidado de dimensionar corretamente os
recursos humanos e tecnológicos necessários para responder de forma adequada
às comunicações do cliente. Friedman (1998) concorda, afirmando que se a
empresa não responde os seus e-mails de uma forma rápida e com conteúdo
esperado pelo emissor, ela estará criando uma imagem negativa de que não dá
atenção devida aos seus clientes.
Piturro (1998) aponta cinco fatores essenciais para agilizar as repostas aos
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questionamentos dos clientes via e-mai/:
•
•
•
•
•

Cookies -

Treinar as pessoas de contato para responderem igualmente bem às
comunicações escritas e por telefone;
Definir o tempo de reposta para até 24 horas;
Usar tecnologia para direcionar automaticamente os e-mails para os
respondentes corretos (incluir respostas padrão em forma de FAQ's);
Fazer com que os clientes usem formulários eletrônicos para padronizar
as solicitações;
Analisar diariamente o desempenho das pessoas de contato.

Espécie de arquivo armazenado no HD do cliente, que fornece

informações ao Web Site (quando revisitado) sobre algumas características do
usuário. Permite personalizar cada viagem do seu cliente pelo site, oferecendo
também, de forma individualizada, informações sobre o que mais interessa a ele. No
entanto, apresenta algumas desvantagens: como é um arquivo pode facilmente ser
deletado ou modificado pelo cliente. Qualquer pessoa que utilizar o mesmo

computador que a pessoa cadastrada "se passa" pelo cliente real.

Customização

dos

contatos

-

O

caminho

para

a

individualização

do

relacionamento com os clientes é facilitado pelo correto gerenciamento tecnológico
da informação na Internet. O acesso à informação permite a empresas que se
trabalhe de forma individual seus clientes, realizando pesquisas que apontem quais
são as expectativas destes clientes, oferecendo acesso a Intranet da empresa (para,
por exemplo, localizar em que parte do percurso está o seu pedido), e até
customizar o produto que será posteriormente disponibilizado aos seus clientes.

4.5.2 CAL L CENTERS VIA INTERNET

A Internet atua de forma decisiva na composição dos sistemas de atendimento ao
consumidor das empresas. Sua influência tem mais impacto na atual estrutura dos
Call Centers que qualquer outra tecnologia. Sterne (1996a) explica que isso ocorre

porque, diferentemente dos outros meios como televisão, rádio e revista, a web é
uma mídia para "ouvir" e "ser ouvido". A interatividade determina seu potencial como
uma nova ferramenta para o desenvolvimento dos call centers.
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Fister (2000) vê nas companhias que se preocupam em desenvolver um call center
integrado, incluindo opções on-line (e-mail, chat, faq's) , a busca por reduzir ao
máximo o contato telefônico com seus consumidores. A razão para isto é simples:
escalabilidade. Atendentes ao telefone conseguem atender a apenas um contato de
cada vez, enquanto uma equipe on-line pode lidar com várias solicitações
simultaneamente.
Marshall (2000) também defende o atendimento eletrônico. Ele afirma que "há uma
crença em expansão que o melhor customer service é o "faça você mesmo"
customer service". Ele aponta como mais rápido e conveniente para o cliente obter
uma resposta via web que ligar para uma central toll-free (0800) de atendimento
telefônico.
MacPherson (1996), por sua vez, descreve as vantagens de as empresas
integrarem as possibilidades da web com os seus call centers tradicionais: ao
posicionar sua home page para agir como um canal voltado para o customer service,
a empresa conseguirá prover seus clientes com informações detalhadas para ajudar
a resolver problemas, fazer clientes participarem em pesquisas de marketing,
permitir que eles façam sugestões e requeiram maiores informações por e-mail ou
através de uma "ligação de resposta".
MacPherson aponta ainda, que os investimentos neste tipo de tecnologia trarão
retornos para a própria empresa. Uma ligação de resposta a um contato anterior,
quando necessária, será menos custosa do que se seus consumidores ligassem
para o toll-free (0800) para fazer seu requerimento. Sterne (1996a) destaca que esta
possibilidade já pareceria ser interessante simplesmente devido a redução de custos
envolvida. Mas o que realmente rende mais benefícios para a empresa é o senso de
satisfação sentido pelos clientes quando a empresa provém a eles a habilidade de
conseguir respostas para qualquer problema ou dúvida, em um nível de detalhe
suficiente e em um tempo reduzido.
MacPherson (1996) também concorda que além do retorno financeiro, o próprio
nível de atendimento também melhorará, pois os atendentes estarão melhor
preparados para prestar um serviço mais rápido e de melhor qualidade, uma vez que
já saberão qual é a situação a que estarão sendo expostos. O mesmo autor, no
entanto, admite que esta questão está fortemente baseada na premissa de que os
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clientes vão preferir usar computadores ao invés de telefones para acessar os
serviços de atendimento.
Ele aponta, entretanto, que tal preferência talvez seja reversa: os clientes talvez
achem mais fácil e confortável telefonar primeiro. Atualmente, devido tanto a
problemas tecnológicos (como congestionamento nas linhas telefônicas, bandwidth,
modems com pouca capacidade, etc) quanto a problemas de ordem estratégica, os

serviços via Internet são claramente inferiores e mais lentos do que os prestados
através de ligações.
Assim, segundo os autores, contatos feitos por e-mail precisam apresentar tempos
de resposta mais aceitáveis. Normalmente ligações de retorno são realizadas no
mesmo dia, enquanto que e-mails para resolver os mesmos tipos de solicitações não
são tratados com este nível de prioridade.
Sterne (1996a) conclui apresentando as limitações desta mídia como um ferramental
de serviço ao cliente: apesar de seu elevado crescimento, a Internet ainda não é
uma tecnologia dominada pela maioria; o contato com o cliente (Hora da verdade)
ainda é sub aproveitado na Internet; o acesso lento dificulta a maior utilização da
Internet para a realização de contatos com as empresas; O ciberespaço é muito
virtual para uma parcela dos clientes.

4.6 E-BUSINESS & E-COMMERCE

A Internet possibilita aos seus usuários uma grande variedade de usos, como a
comunicação através do correio eletrônico, a possibilidade de transferir arquivos e a
disponibilização de todo o tipo de informações através da World Wide Web. O nível
de adesão desta ferramenta impressiona pela sua velocidade.
Levy e Weitz (1998) afirmam que mudanças culturais e demográficas estão
apontando para o desenvolvimento de uma "cultura eletrônica" que irá dar suporte
ao crescimento do comércio eletrônico. Os jovens hoje estão muito familiarizados
com a informática; e os computadores já estão assumindo o status de aparelhos
domésticos.

63

Pollack (1999), ao comparar o crescimento da Internet com outras mídias de massa,
destaca a velocidade com que ela aconteceu. Ele afirma que a Internet foi a mídia
que conseguiu chegar ao número de 50 milhões de usuários de forma mais rápida,
ocorrendo em apenas 4 anos. Para chegar ao mesmo número, a televisão, por
exemplo, precisou de 12 anos.
Kalakota;

Whinston (1996) destacam que a Web se tornou, de forma rápida, o

padrão de navegação, publicação de informações e execução de transações
comerciais na Internet. Para os autores, a legitimação do modelo de distribuição livre
do software que permite a navegação através das páginas passou a ser considerada
uma das maiores razões do rápido sucesso que a Web vem alcançando entre os
usuários.
Dahl;

Lesnick (1996), aprofundam a discussão, apontando algumas razões

importantes para o desenvolvimento da Web. Inicialmente, eles acreditam que a
atratividade de um design bem executado, a linguagem familiar e o acesso rápido e
fácil à informação desejada vêm contribuindo para a disseminação desta nova forma
de mídia. Os autores destacam, ainda, uma outra vantagem que é decorrente da
possibilidade de simultaneidade entre informação e acesso - a atualização dos
dados.
Dahl; Lesnick (1996) acreditam que a comodidade que a Internet oferece,
possibilitando aos consumidores a oportunidade de comparar preços e produtos em
diversas lojas e fazer compras sem precisar sair de casa, é um dos maiores atrativos
para os novos consumidores.
Em uma última análise, Dahl;

Lesnick destacam que a Internet é um canal que

exerce grande atratividade para as empresas pelo seu grau de democratização. Eles
lembram que a Web permite que empresas pequenas invistam e atendam mercados
(inclusive internacionais) que possuem grandes barreiras de entrada se fosse
escolhido o caminho convencional de entrada, mas que são possibilidades reais via
Internet.
Contrapondo a visão dos autores, Pollack (1999) afirma que as barreiras de entrada
no comércio eletrônico continuam baixas, no entanto as barreiras para alcançar o
sucesso comercial estão cada vez maiores. As empresas que lideram o mercado
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estão construindo fortemente suas marcas em momentos onde a concorrência é
baixa (em relação ao potencial) e os adotantes iniciais estão experimentando os
serviços.

4.6.1 A INTERNET NO CENÁRIO CORPORATIVO

Pollack (1999) aponta para a rápida expansão dos web sites corporativos. Ele
lembra que poucos anos antes de 1999, a expressão "Marketing na Internet'
significava basicamente banners e sites que simplesmente

replicavam as

informações impressas em publicações da empresa. Revendo algumas décadas
passadas, considera-se esta etapa apenas como um passo inicial na evolução da
Internet corporativa.
Amor (2000, p. 7) afirma que "o e-business diz respeito a como utilizar a
conveniência, disponibilidade e pesquisa mundial para aumentar os negócios
existentes ou criar novos negócios virtuais". Ele aponta que a Internet não pode ser
vista como uma aplicação. Ela é o ambiente para os negócios e a comunicação do
futuro.
Liu, et alo (1997) afirmam que a entrada das corporações no universo da Internet
fornece crescentes oportunidades para as empresas alcançaram um número maior
de consumidores e também maior conveniência para estes consumidores. As
funcionalidades de um site podem ser utilizadas para dar suporte a atividades de
pré-venda, pós-venda e também para a venda em si.
A evolução da presença e atuação de empresas na rede vêm trazendo importantes
elementos para o dia-a-dia dos usuários: e-mails direcionados para as necessidades
específicas de informação dos seus usuários; cadastro de clientes, possibilitando o
acesso restrito a informações específicas; a criação de lojas on-line e a inclusão de
canais de compras em sites que apresentam grande tráfego de clientes são apenas
algumas das características das novas ações de marketing no ambiente corporativa
da Internet citadas por Pollack (1999).
Sterne (1996b) adverte que a criação de um site para negócios não fornece à
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empresa acesso instantâneo a um universo de clientes. O que o meio oferece é uma
forma de municiar seus clientes de um serviço de informações e uma nova
possibilidade de comercializar seus produtos. Para isto, a empresa deve ter bem
claro que o consumidor deve ser sempre o foco de suas ações, e assim conseguir
desenvolver soluções relevantes para seus clientes.
Pollack (1999) também acredita que o cliente deva ser o foco das ações das
empresas na Internet. Ele afirma que o princípio básico que norteia as empresas
líderes em comércio business-to-consumer na Internet está no poder transferido
para a esfera do consumidor. Com este tema em mente, as empresas estão
utilizando a Web para se diferenciar dos seus concorrentes, melhorando a qualidade
de seus sites e dos serviços oferecidos, adicionando valor para os consumidores.
Clark (1998) concorda com este ponto de vista e destaca que as empresas que
usam a Web como complemento do marketing tradicional, buscam oferecer
benefícios adicionais, agregando valor aos seus produtos básicos, além de
estabelecer relacionamento com os clientes (criação de banco de dados e
automatização do atendimento ao cliente) como parte de uma estratégia geral de
divulgação e fortalecimento da marca.
Amor (2000, p. 14) sintetiza algumas das principais vantagens que podem ser
alcançadas pelas empresas ao direcionarem seu foco para o e-business:
•
•
•
•
•

Acessibilidade Global e alcance de vendas - permitindo a expansão
de base de clientes e linhas de produtos;
Relacionamento mais próximo;
Testes de produtos e conceitos gratuitos;
Tempo para comercialização;
Lealdade dos clientes: conquistada através de acessos mais fáceis a
informações atualizadas e sempre dispon íveis.

4.6.2 O COMÉRCIO ELETRÔNICO

Levy; Weitz (1998) destacam que as vendas através dos formatos de catálogos e
comércio eletrônico estão crescendo mais rápido que as vendas de lojas
convencionais. Para os autores, o varejo "sem loja" que apresenta o maior potencial
de desenvolvimento é o comércio eletrônico. Apesar de o comércio eletrônico ainda
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estar em sua infância, ele possui potencial para mudar o modo como os
consumidores fazem compras, assim como toda a estrutura da indústria do varejo e
seu consumo.
Os autores definem o comércio eletrônico como um formato de varejo, onde o
varejista e o consumidor se comunicam através de um interativo sistema eletrônico.
Durante este diálogo eletrônico, o consumidor pode comprar produtos diretamente,
através do sistema interativo e a mercadoria será entregue no destino escolhido pelo
consumidor.
Kalakota e Whinston (1996) adotam uma definição mais genérica para o comércio
eletrônico, dizendo ser uma moderna metodologia de negócios direcionada aos
desejos das empresas e consumidores de cortar custos enquanto melhora a
qualidade dos produtos e aumenta a velocidade dos serviços.
De uma maneira geral, o comércio eletrônico é baseado na descoberta de novas
possibilidades de gerar, conduzir e executar negócios para as empresas, através de
recursos de telecomunicações.

Kalakota; Whinston acreditam que o advento do comércio eletrônico melhore a
produtividade e a competitividade dos negócios por expandir o universo de
consumidores a mercados que antes eram impossíveis de serem atingidos.
Amor (2000) analisa o comércio eletrônico, comparando-o com o comércio
convencional. Ele acredita que o varejo tradicional possui fortes limitações,
principalmente de tempo e espaço, que foram destacadas com o advento da
Internet. Nas lojas virtuais não há limites no volume de produtos que se pode
oferecer, pois o seu espaço não é limitado.
Kalakota;

Whinston (1996) apontam que a entrada no comércio eletrônico, no

entanto, não se trata simplesmente da migração da estrutura de comercialização do
mundo real para o virtual. É necessária uma transformação profunda em todos os
itens que compõem a administração de uma operação comercial.
Uma visão equivocada, que muitas companhias desenvolveram no início do
desenvolvimento

da

Internet,

acreditava

que

simplesmente

disponibilizar
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informações sobre os produtos em um web site já iria trazer resultados para a
empresa. Utilizando como base o comércio eletrônico, percebe-se uma lacuna na
estratégia de marketing das empresas que acreditavam que a Internet era mais um
canal de comunicação, desprezando seu potencial como canal de vendas.
Levy; Weitz (1998) também criticam o atual estágio dos sites de comércio eletrônico.
Para os autores, "fazer compras nos sites de varejo se parece mais com olhar para uma
variedade de catálogos. Atualmente, a Internet ainda não apresenta a variedade de produtos
e o nível de customização que tem potencial para oferecer".

o

varejo tradicional fornece uma variedade de benefícios para os consumidores,

além da simples disponibilização de produtos para que seja efetuada a compra. Por
exemplo, a ida as compras pode ser considerada pelos consumidores uma forma de
escape à rotina diária.
Kalakota e Whinston (1996) destacam que vários aspectos devem ser considerados
ao se desenvolver o modelo para a entrada na comunidade virtual.
A primeira questão que deve ser estudada é o tipo de produto que será
comercializado, uma vez que nem todos os produtos são facilmente comercializados
em um ambiente virtual. Tendo escolhido os tipos de produtos que serão
comercializados, passa-se a definir o pacote de serviços que envolverão o produto,
como por exemplo, o processo de entrega e a assistência pós-venda.
Uma outra questão relevante na definição do comércio eletrônico se refere ao preço
que o consumidor está disposto a pagar pelo produto e pela conveniência e as
formas de pagamento que estarão disponíveis no site para seus consumidores. A
compreensão correta destes fatores permite que a empresa formule estratégias
adequadas a serem adotadas no mercado escolhido.
Dugan (1999) aponta, entre os fatores que os sites de varejo virtual devem se
preocupar em disponibilizar aos seus clientes para desenvolver o comércio
eletrônico, três aspectos fundamentais:
•

Mais informações. Saber o preço é importante, mas existem muito mais
coisas que poderiam ser ditas a respeito do produto. Existem perguntas que
são fáceis de se fazer em uma loja, mas não são automáticas on-line;
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•

•

Solicitação ao cliente, no momento da compra, somente de dados
essenciais para que a compra seja efetuada. Este momento não é o correto
para você atualizar seu banco de dados. Crie o relacionamento.
Planejamento do site para problemas como a desistência de compra. Para o
cliente, o "clique para continuar" deve ser tão claro como o "volte e
refaça".

Clark (1998), por sua vez, afirma que as empresas que queiram se destacar no
comércio eletrônico devem trabalhar fortemente no desenvolvimento de quatro
pontos principais:
•
•
•
•

Ter uma seleção de produtos maIOr ou maIS especializada que os
concorrentes;
Possuir informações de qualidade superior e em maior quantidade;
Oferecer vantagens econômicas e comodidade aos seus clientes;
Fazer com que os consumidores se sintam parte de uma comunidade.

Kalakota; Whinston (1996) apontam para quatro grupos principais de varejistas que
estão entrando no mercado on-line, observando as grandes oportunidades deste
canal:
•

os varejistas que operam no mercado tradicional e estão se lançado na Web (brícks &
clícks);

•
•
•

os varejistas que trabalham com catálogos e estão atentos aos novos métodos de
comercialização para seus produtos;
a nova geração do comércio que inicia suas atividades diretamente no varejo virtual;
e as indústrias, que passam a oferecer os seus produtos diretamente para os
consumidores finais.

Com o aumento da competição no mercado virtual, as empresas estarão, cada vez
mais, buscando diferenciais competitivos para conseguirem atuar de forma lucrativa
e duradoura.
Levy; Weitz (1998) sumarizam a atual situação por que passa o varejo virtual: o
comércio eletrônico é hoje um pequeno mas crescente setor dentro da indústria de
varejo. O ambiente da Internet hoje é um meio de comercialização de produtos muito
atraente para as empresas que procuram se diferenciar e antecipar as tendências do
futuro.
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Os varejistas que terão sucesso nesta nova forma de distribuição de produtos que a
Internet apresenta, serão aqueles que conseguirem desenhar o formato do seu
negócio voltado para oferecer benefícios superiores em relação aos formatos
convencionais de varejo.
O benefício crítico que o varejo na Internet pode oferecer ao mercado consumidor é
a oportunidade dos consumidores pesquisarem em uma grande variedade de
alternativas, selecionarem as opções que estariam adequadas ao seu perfil e
conseguirem as informações específicas sobre as alternativas escolhidas para poder
realizar a tomada de decisões de compra de uma forma segura e confiável.
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5. VITORIAWEBCAR

A história do Portal Automotivo VitoriaWebCar não deve ser contada sem a menção
as suas origens. O VitoriaWebCar (http://www.vitoriawebcar.com.br). faz parte do
Grupo CBA (Companhia Brasileira de Automóveis), do Espírito Santo. A CBA é uma
holding que agrega as concessionárias de automóveis de sete montadoras:

Volkswagen, SEAT, Toyota, Mercedez Bens, Chrysler e Jeep, além da distribuidora
de pneus de passeio Michelin, pertencentes aos Grupos Águia Branca e
Coimex. Visando melhor entendimento dos objetivos da criação do site, é
interessante uma breve análise dos dois grupos empresariais que o compõe:

Grupo COIMEX

A história do Grupo Coimex começa em Vitória, E. S., no ano de 1949, na área de
comercialização de café. Surgia a Coimex Trading Company que, aproveitando a
localização estratégica do Estado, próxima aos grandes centros cafeeiros do país,
começou suas atividades de exportação do café brasileiro para o mercado
internacional.
Ao longo do tempo, o Grupo Coimex cresceu e diversificou suas atividades,
consolidando sua imagem empreendedora e tornando-se um dos maiores
conglomerados

empresariais

do

Brasil.

Este

conglomerado

de

empresas

genuinamente brasileiras, com sede no Espírito Santo e filiais em vários estados do
Brasil, detém a experiência de meio século de atividades nos segmentos de
comércio exterior, logística, concessionárias, serviços e agroindústria, ocupando
posição de destaque no cenário econômico brasileiro e mundial, mantendo relações
comerciais com diversas nações dos cinco continentes.
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Os direitos da primeira concessão Volks foi adquirida pelo presidente do grupo, Sr.
Otacílio José Coser, em 1962.
Em 1972, foi aberta a empresa em Vila Velha, ES, que foi uma filial da empresa de
Vitória, todavia com total autonomia de gestão. Na década de 80, esta
concessionária se transformou em uma empresa independente, passando-se a se
chamar Viwa Automóveis Uda.

Na mesma época, constitui-se também a

Vitoriawagen Caminhões (distribuidor de produtos da Volkswagen Caminhões) e
também a empresa de consórcio, Vitoriawagen Administradora de Consórcios Uda,
que tem o nome Consórcio Viwa com sua principal marca. Em 1998 o grupo adquire
mais duas concessões: compra um tradicional distribuidor Ford em Vitória, que
passou a se chamar Magna Veículos Uda e constituí a Brisa Automóveis,
distribuidor Chrysler, Dodge e Jeep.
O Consórcio VIWA não tem ligação com a Cia Brasileira de Automóveis, ela é
independente em todos os sentidos. Estrategicamente é nela em que o grupo
COIMEX concentra esforços na área de prestação de serviços de vendas de
consórcios dos principais ramos autorizados pelo BACEN - autos, motos e imóveis.
Hoje o Consórcio VIWA é uma das principais administradoras independentes do
país, estando entre as 26 maiores do setor e a sétima em imóveis. É interesse do
grupo continuar o crescimento sustentado do negócio em outras regiões do Brasil.
Com este objetivo, esta empresa, estará mudando sua razão social nos próximos
dias e passará a se chamar Coimex administração de Consórcios Uda.

Grupo Águia Branca

Em meados da década de 1940, visando o transporte de café no interior de Colatina,
Carlos Chieppe

adquire o primeiro veículo adquirido da família em 1946. Um

caminhão Ford 1942. Este veículo foi trocado por um ônibus Chevrolet 1942 que,
operado por Vallécio Chieppee um motorista, cobria o trajeto entre Governador
Valadares e Teófilo Otoni. Estava iniciado o trabalho que daria origem ao Grupo
Águia Branca. O grupo voltou a trabalhar, em 1978no transporte de cargas e
encomendas, mas o primeiro salto para a efetiva consolidação do setor ocorreu em
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1984, com a criação da Águia Branca Cargas. O negócio de transporte de cargas
era, de uma certa forma, um resgate das origens empresariais - fazia parte da
formação dos Chieppe.
Em 1971, foi adquirida a primeira concessão da Mercedes-Bens em Governador
Valadares (MG), a Valadares Diesel. Em decorrência do deslocamento do fluxo
rodoviário para a Br-101, Vitória havia se tornado importante ponto de passagem
para aqueles que transitam entre o Norte e o Sul. Em 1982, o Grupo Águia Branca
decidiu sobre a importância de uma nova concessionária Mercedes-Benz,
assumindo

o controle

acionário

da

Vitória

Diesel,

em

Cariacica,

ES,

e

transformando-a numa das 15 maiores concessionárias Mercedes-Benz do país.
O Grupo Águia Branca já tinha uma pequena representação da Toyota, realizando a
venda das caminhonetes "Bandeirantes" na Vitória Diesel. Em 1992, diante da
decisão do grupo japonês de exportar carros para o Brasil, foi constituída a Kurumá
Veículos. A instalação do showroom e dos escritórios para este novo negócio não
exigiu grandes investimentos, pois foram locados em edifício já pertencente à
empresa.
Ainda em 1992. o Grupo Águia Branca soube que a Fiat tencionava nomear novos
concessionários para expandir e melhorar sua rede. Era uma boa chance para a
empresa conseguir uma concessão sem ter que pagar por uma "bandeira", um
negócio já estabelecido. Chegaram à reta final da disputa junto com o Grupo Buaiz.
Ambos podiam ganhar ou perder então resolveram fazer uma parceira e nasceu um
novo negócio: a Automóbile S.A. Comércio de Veículos na Grande Vitória.
Como grande consumidor de pneus, o Grupo também investiu nesse segmento de
negócio. Em 1991, passou a ser representante de sua fornecedora de pneus, a
Michelin, e, a partir de 1994, também começou a vender pneus importados.
Em 1996, mais uma concessionária seria adquirida: a Unhares Diesel, conceituada
revenda Mercedes-Benz da cidade de Unhares(ES).
Vinte e cinco anos depois da aquisição da primeira concessionária, a Unidade
Comércio conseguiu unir a tradição do Grupo Águia Branca na prestação de
serviços a marcas fortes no mercado. O resultado desta feliz conjunção é a liderança
de mercado dessa rede de revendas no Espírito Santo - não só em volume de
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negócios, como em qualidade.
Desta forma, com os objetivos de ter condições operacionais com custos mais
baratos, e criar sinergias que consagrassem melhor desempenho nas áreas de
administração, em 1999 começam as conversações entre os dois grupos sobre a
possibilidade de montar uma empresa que pudesse concentrar todas as
concessionárias das marcas operadas pelos dois grupos - quatro Volkswagens, 2
Toyotas, uma Mercedes-Bens Automóveis,

uma Chrysler,

uma Ford,

uma

distribuidora de pneus Michelin, uma corretora de seguros. Em abril de 2000,
concluída a negociação, foi criada a CBA, Cia Brasileira de Automóveis, uma
empresa Holding, que tem como função a gestão de todos os negócios dos dois
grupos empresariais. Esta empresa pertence aos dois Grupos, Coimex e Águia
Branca, na razão de 50% das ações para cada grupo.
A CBA conta com o apoio do Consórcio Viwa, parceiro oficial de todas as
automotivas.
Criada esta holding, seus diretores começaram a realizar um grande estudo sobre o
potencial de investimentos e oportunidades de negócios na Internet de um modo
geral. A conclusão a que este projeto chegou apontava para a existência de alguns
casos de investimento concreto na Internet. Dentro da diversidade de opções que
podiam ser vislumbradas, acreditava-se em uma excelente oportunidade para
criação de uma empresa dedicada ao varejo eletrônico (e-commerce) no Brasil.

o

varejo brasileiro foi visto como uma grande oportunidade porque existem, no

varejo convencional, um número extremamente limitado de modelos operando no
Brasil. Segundo a avaliação do grupo de investidores do VitoriaWebCar, os modelos
existentes são centrados basicamente em hipermercados e discount store (lojas de
desconto). Restando às lojas de venda de veículos uma penetração muito pequena
no mercado brasileiro. Também parecia não existir cadeias de varejistas
especialistas em categorias de produto que trabalhem em larga escala. Então, a
exceção do mercado de livros, que normalmente são vendidos por especialistas,
todas as outras categorias de varejo no Brasil têm uma disponibilidade muito
limitada - o que cria uma série de oportunidades em e-commerce.
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Além da deficiência de modelos, existe uma outra limitação detectada pelos sócios
do VitoriaWebCar, que é a oportunidade geográfica. A Internet possibilita a você sair
do eixo das cidades onde estão as lojas. Em muitas cidades, simplesmente não
existe varejo de uma maneira estruturada. Há o varejo de "bazar", e ele tem uma
limitação muito grande da oferta de produtos.
Toda a idéia de criar um site de comércio eletrônico foi feita para capturar estas
oportunidades, tanto de falta de disponibilidade de produtos nos mercados onde
existe o varejo organizado, quanto uma grande carência de um varejo organizado na
maior parte do país.
A tese do comércio eletrônico então, ganhou força e foi levada adiante com o
desenvolvimento do site Vitoria WebCar, que é um portal que propõe ao mercado
capixaba uma nova ferramenta de negócios no segmento automotivo.
Sendo o site da CBA, Cia. Brasileira de automóveis, foi desenvolvido, inicialmente,
para ser uma vitrine de produtos do grupo, quando se acreditava que, apesar do
potencial do site atingir várias partes do país, a princípio, o grande volume de
interessados seriam pessoas residentes na Grande Vitória.
Seus idealizadores foram surpreendidos quando constataram que o volume de
consultas estava sendo bem superior ao planejado. Além disso, o site estava, desde
os primeiros dias de funcionamento, sendo consultado por pessoas residentes em
todo o Brasil e no Exterior. Muitos destes visitantes queriam respostas para suas
dúvidas sobre os veículos, outros fazer consultas sobre os produtos. Houve já casos
em que um comprador efetuou toda sua compra de uma Parati de Portugal e,
posteriormente, veio ao Brasil pegar seu veículo que já se encontrava pronto,
faturado, emplacado e segurado esperando por ele no aeroporto de Vitória.

o portal foi uma iniciativa de conquistar espaço nesta mídia importante em qualquer
segmento. Ele consagra a possibilidade do grupo estar presente em qualquer lugar
do mundo, possibilitando ao internauta o acesso aos seus principais serviços e
produtos, ao mesmo tempo em que é usado como canal de comunicação empresa
cliente empresa cliente.
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Visando a fixação da marca VitóriaWebCar, no lançamento do produto foram feitas
campanhas publicitárias em praticamente todas as mídias (rádio, jornal e televisão).
Atualmente, em todas as propagandas do grupo CBA o site é citado.
Em todos os veículos vendidos nas diversas concessionárias do grupo são
colocados adesivoS com o endereço do site. Nos informativos quinzenais há a
possibilidade do mesmo ser enviado de forma rápida para uma amigo, o que
também configura-se em excelente forma de divulgação. O VitóriaWebCar também
encontra-se cadastrado em praticamente todos os sites do busca.
Desde seu lançamento já foram implementados algumas outras opções como dicas
para viagens e serviço de Blindagem de veículos. Quinzenalmente o site é
atualizado: lançamentos, promoções, dicas, etc ... Também é enviado um informativo
quinzenal para todas as pessoas que se cadastram. Outra modificação que foi
realizado foi a "retaguarda" do site. Atualmente, a CBA disponibilizou uma
profissional que fica exclusivamente atendendo as demandas geradas pelo
VitoriaWebCar.
Atualmente os vendedores das lojas também estão sendo treinados e preparados
para aceitarem o site do grupo como um aliado e não como um "concorrente" da
força de vendas. Foi verificado que muitos profissionais estavam preocupados em
perder seus empregos e não davam a devida atenção às indicações geradas pelas
consultas realizadas através do site.
Muitas pessoas tiram todas as suas dúvidas através do site, chegando inclusive a
personalizar o veículo da maneira que mais que agrada (cor, potencia do motor,
acessórios, etc ... ), negocia as condições de preço e de pagamento e vaia
concessionária somente para fechar o negócio. Atualmente
Os clientes utilizam o site como canal de reclamação, de queixas. Atualmente o são
gerados, em média, 120 emails por mês e cerca de 50 propostas, das quais 10% de
concretizam, o que segundo a gerente da área configura-se atualmente na média do
setor via internet. Para estes emails de consulta a resposta é imediata pois esta é a
expectativa do cliente. Com o objetivo de dar melhor atendimento, há não só o
contato por email em resposta ao cliente como também é feito um contato pessoal,
onde a responsável coloca-se a disposição para esclarecer dúvidas.
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As consultas são analisadas de forma estatística para que o administrador do
sistema possa compreender quais as melhores alternativas de produtos a serem
oferecidos. Esta estatística considera não só o número de visitas ao site como
também quantos minutos foram gastos na consulta e o número de "page views", ou
seja, quantas páginas do site foram consultadas pelo internauta.
Por exemplo, no mês setembro de 2000, quando houve o lançamento do site, (com
campanha publicitária por dois meses) houve, em média, 5.300 visitas no mês,
(média de 176/dia), com 4.110 page views/dia. O tempo médio de visita foi de 17
minutos. Atualmente, este tempo médio caiu para 7'39, e a média de visitas dia
estabilizou-se em146, 4.380/mês.
O motivo principal desta redução nas visitas é que na época do lançamento muitos
visitantes eram curiosos que navegavam sem nenhum interesse específico,
buscando somente conhecer o site, o que ocasionava visitas mais longas.
Atualmente, a maior parte dos visitantes já conhecem o site, indo somente onde lhe
interessa.
Através do portal VitoriaWebCar, o internauta pode consultar especificações (ficha
técnica, itens de série, cores, opcionais), preços e formas de pagamento dos
diversos modelos de automóveis novos e Seminovos 100% (estoque de mais de 200
seminovos multimarcas) onde é possível escolher um veículo já'usado para comprar
ou colocar um veículo à venda, peças e acessórios e serviços de oficinas de todas
as concessionárias participantes, anunciar a venda de automóveis seminovos
(classificados), agendar test-drive e serviços de oficina, reservar automóveis,
solicitar propostas de seguro, despachante, blindagem e consultar modelos e preços
de pneus.
Apesar de não ser possível efetivar o pagamento de sua compra através deste site
(é necessário a realização de depósito dos valores na conta da empresa),

no

VitóriaWebCar o interessado acessa todas as informações necessárias para adquirir
os produtos ou serviços oferecidos, recebendo também todas as informações
referentes a preços, formas de pagamento e orientações de como proceder para
realizar sua aquisição. Na compra de um veículo por exemplo, o comprador o
receberá com todos os acessórios que ele vier a escolher. A critério do cliente o
veículo poderá também ser emplacado e segurado.
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Além disso, o portal também dispõe de informativos quinzenais sobre lançamentos,
promoções e eventos do mercado automotivo, além de serviços úteis como links,
dicas de manutenção e conservação de carros, e até um curso de mecânica para
amadores, que tem como objetivo passar aos alunos noções básicas sobre
mecânica automobilística, cuidados com o veículo, direção defensiva e como realizar
pequenos serviços.
Através do site, o grupo CBA também oferece promoções exclusivas para os clientes
internautas, tais como cortesia no alinhamento de rodas nas concessionárias Volks
(clique na logo da Volks na página principal e se agende no link "oficina"); Desconto
de 15% na nova proposta de seguro do seu carro (clique no link "Seguro
Automotivo" na página principal e envie a sua proposta); IPVA grátis na compra de
um Okm Volkswagen e Seat (clique na logo da marca de interesse na página
principal, configure o seu carro e envie a sua proposta); Transferência grátis na
compra de alguns seminovos, "Seminovos 100%" na página principal, escolha o seu
carro e envie a sua proposta); 10% na compra de peças e acessórios de todas as
marcas do portal (clique na logo da marca de interesse na página principal e envie a
sua cotação no link "Peças e Acessórios"); 15% na mão de obra em qualquer serviço
realizado na oficina Volks e Seat e 10% nas demais marcas.
Todas estas promoções são sempre válidas para propostas enviadas e negociadas
exclusivamente pelo site por tempo limitado.

o

grupo CBA está ciente de que na operacionalização do site, erros podem

acontecer, uma vez que a natureza do serviço está envolvida em processos
passíveis de falhas, no entanto a empresa busca sempre minimizar o impacto destas
falhas na percepção do cliente para conquista-lo e mantê-lo fiel.

o mercado de e-commerce no Brasil está sendo visto com grandes expectativas de
crescimento. E esta expectativa está baseada em duas teses: a Internet será o canal
de relacionamento que mais crescerá nos próximos anos, e o consumidor irá migrar
parte de suas necessidades de compra para o mercado virtual. Embora ainda não
seja possível inferir que percentual do total de compras será efetuado on-line, o
crescimento do hábito de compras nos Estados Unidos aponta uma tendência que
este canal irá ter uma forte participação no mercado.
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COMENTÁRIOS

o

Vitoria Web Car nasceu da visão de seus empreendedores de que havia uma

deficiência de modelos no varejo brasileiro e da crença no grande potencial de
desenvolvimento do comércio eletrônico.
Assim, em novembro de 1999, foi realizado o lançamento da Vitoria Web Car, na
intenção de atender a clientes de todo Brasil.
No ano 2000, o Vitoria Web Car passou por uma grande transformação. A mudança
de foco para a Qualidade de Serviços liderou um conjunto de projetos voltados para
o atendimento ao consumidor. A revisão dos processos internos, grandes
investimentos em estoque e distribuição, a diversificação dos canais de atendimento
ao consumidor, reduzindo drasticamente o tempo de entrega de seus produtos,
podem ser apontados como os principais agentes de mudança da imagem da Vitoria
Web Car junto aos seus clientes.
Com a chegada do Natal de 2000, o Vitoria Web Car voltou a investir em serviços
para seus consumidores, lançando o Compromisso Vitoria Web Car que garantia a
entrega de seus produtos no tempo previsto. Com esta política, o Vitoria Web Car
buscou concretizar no mercado uma imagem de confiabilidade em seus serviços de
entrega e, assim, deu mais um salto para a consolidação de sua marca no mercado.

o

caso

escolhido como

exemplo

neste

estudo

apresenta tendências

de

comportamento, que as empresas do mercado virtual devem estar atentas ao
realizar seus investimentos e definir suas estratégias.
Atualmente o mercado para o comércio eletrônico nesta questão específica ainda
não sofreu grandes alterações. A falta de estrutura dos fornecedores fez o Vitoria
Web Car enfrentar o mesmo problema com seu nível de estoque, e decidir mudar
sua política, carregando estoque para poder atender aos seus clientes.
Podemos destacar como pontos fortes o baixo custo para se instalar uma empresa
virtual em comparação com a montagem de lojas físicas. Para o Vitoria Web Car
atingir, através do varejo convencional, a mesma fatia de público que hoje ele atinge
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com sua presença no Brasil e em alguns países de língua latina, seria necessário
um investimento substancialmente maior, o que inviabilizaria o negócio.

o Vitoria Web Car alcança a um público diversificado e altamente qualificado, assim
pode ampliar seu mix de produtos para categorias de ticket médio mais alto, com
margens melhores. Dentre os objetivos traçados pelo Vitoria Web Car para o ano
2002, o único fator que foi superado foi exatamente o seu faturamento, o que aponta
para este aumento do valor médio de compra de seus clientes atuais.
Com relação aos pontos fracos, o destaque é o alto valor cobrado pelo frete. Um
outro ponto fraco decorre do próprio meio em que a loja virtual se localiza - a
Internet, o que restringe o acesso do número de pessoas com potencial de compra.
Recente pesquisa realizada pelo IBOPE2 , aponta que atualmente apenas 32% das
pessoas nas classes A e B acessam a Internet nas principais regiões metropolitanas
e 43% das pessoas nesta mesma classe não possuem computador. Além do público
que não tem acesso à rede, fatores de ordem tecnológica (como problemas de
conexão) também contribuem negativamente para o acesso ao site.

o mix de produtos continua sendo essencial para o sucesso no comércio eletrônico.
No caso da Vitoria Web Car, é adotada uma estratégia de associar novas categorias
de produto ao mix do site em função das oportunidades de mercado. É realizada
uma análise de como a categoria é trabalhada no mercado tradicional, como a
concorrência atua no mercado virtual e, também, a margem que a categoria pode
gerar para a empresa ao ser incluída no mix de produtos.
Uma outra conclusão a que se chega com o estudo é que atingir sucesso na
Internet está baseado em investimentos para a divulgação e consolidação da marca.
A Internet possui esta característica de "exigir" que o usuário conheça a marca para
poder acessar o site. Neste ponto, o Vitoria Web Car conseguiu realizar um trabalho
cuidadoso em cima da escolha de sua marca e da definição de seu posicionamento.
Também contribuiu para o rápido recall de marca atingido pela empresa, o momento
em que aconteceu seu lançamento. Na época, a Internet capitalizava recursos com
muito mais facilidade do que no início de 2001.

2

Jornal do Brasil, caderno Internet, 29 de junho de 2000.
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Conseguir realizar atualmente o mesmo investimento em divulgação que foi feito
pelo Vitoria Web Car em 1999 e 2000, seria praticamente inviável. No entanto, a
correta divulgação de um site continua a ser um fator importante para o seu
crescimento na Web.
Uma última conclusão aponta que o potencial de crescimento do varejo virtual passa
necessariamente pelo investimento em qualidade de serviços. E necessário ter o
cliente como foco principal para que ele se encante com suas experiências de
compra e aumente a confiabilidade não só na loja virtual em particular, mas no
segmento de comércio eletrônico como um todo.
Analisando o mercado latino-americano hoje, vê-se que ele está altamente
concentrado entre poucos varejistas, com as vinte maiores empresas sendo
responsáveis por mais de 70% das vendas on-line3 • Esta concentração tende a
decrescer assim que o mercado começar a entrar na fase de maturação e atrair mais
empresas do varejo convencional para oferecerem seus produtos on-line. No
entanto, com o aumento da concorrência, somente as empresas que exibirem
melhores performances e melhor qualidade de serviços é que sobreviverão.
Podemos relacionar os cinco fatores críticos para o sucesso na implementação de
um negócio virtual.
Brasil em 2001 (Vitoria Web Car)
Adequação do produto Variedade crescente de produtos
ao comércio eletrônico vendidos, incluindo veículos importados.
Coleta das

Variedade de modelos, porém com baixo

mercadorias pela

volume de unidades estocadas.

empresa virtual
Entrega das

Normalmente, o próprio cliente recebe

mercadorias aos

vantagens para buscar o veículo na

clientes

revenda evitando a despesa de envio do
veículo.

Informações colhidas no Relatório "Online Retailing in Latin América:Beyond the Storefront" de outubro de
2000.

3
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Com base no caso estudado, foram registradas algumas sugestões para aqueles
que desejam investir no comércio eletrônico, além de sugestões de temas para a
realização de futuras pesquisas dentro da área da Internet.

Sugestões para quem quer Investir na Internet

As empresas que pensam em investir na criação de uma empresa na Internet,
particularmente no segmento do comércio eletrônico de automóveis, podem analisar
e utilizar as experiências da Vitoria Web Caro

Entre os fatores imprescindíveis para o sucesso de uma operação on-line,
destacamos atenção especial a política de variedade de opções que se deve
implementar (possibilitando a customização) e ao investimento em logística
agilizando a entrega, pois ambos têm um impacto decisivo na percepção que o
consumidor irá formar sobre o negócio. O cuidado no atendimento aos clientes e a
busca por superar as expectativas de seus consumidores também são fatores de
relevância para alcançar a confiabilidade da empresa no mercado.

Além da atuação de empresas junto ao consumidor final no comércio eletrônico,
observamos um grande potencial para a atuação de novas empresas no segmento
da intermediação de mercadorias entre o produtor e a loja virtual. Este elo da cadeia
atualmente apresenta grandes problemas, tanto de comunicação como no nível de
serviço, o que têm afetado diretamente a confiabilidade dos sites de comércio
eletrônico junto ao seu mercado consumidor.
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Sugestões de Pesquisas Futuras

Este estudo de caráter exploratório evidenciou alguns indícios que poderão ser
investigados com maior profundidade em pesquisas futuras. Um estudo interessante
poderia ser feito junto ao público consumidor da Vitoria Web Car, avaliando com
este consumidor percebe a empresa em função da qualidade de serviços.
Um outro estudo poderia ser realizado com base no caso da Vitoria Web Car,
objetivando explorar em detalhes como ocorreu o processo de internacionalização
da empresa, analisando a influência dos aspectos culturais e o grau de resistência
dos consumidores na implementação e desenvolvimento da empresa em cada um
de seus mercados.
Ampliando o enfoque da pesquisa, poderia se fazer um comparativo entre as
empresas que atuam no setor de comércio eletrônico. Este estudo poderia contrapor
as características de empresas puramente virtuais em relação às empresas que
entraram no comércio eletrônico advindas do varejo convencional, buscando traçar
as vantagens e desvantagens que cada formato agrega.
Se expandirmos as sugestões para o ambiente da Internet corporativa em âmbito geral,
conseguiremos destacar um número de estudos que seriam relevantes para a melhor compreensão
deste novo mercado. Aqui apresentamos alguns: Qual o perfil do internauta brasileiro, traçando um
paralelo com o perfil específico do consumidor de produtos on-line; Que fatores são considerados
pelos consumidores em seu processo decisório de compra?; Qual o nível de adoção de políticas de
customer service baseados na Internet no ambiente corporativo? Estas e outras perguntas ainda não
têm respostas, deixando margem a uma série de estudos que podem vir a ser realizados.
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