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Resumo 

 

Cláudia Ferretto Palladino 

Diferenciação na venda de livros acadêmicos por meio de comércio eletrônico. 

O objetivo deste trabalho é verificar como é realizada a venda de livros acadêmicos por meio 

de Comércio Eletrônico no Brasil, partindo da observação dos atributos que devem ser 

considerados para a atração e retenção de clientes. Paralelamente foram observadas as práticas 

de diferenciação nas estratégias e programas de marketing aplicados, de forma a atender os 

desejos dos consumidores e facilitar o acesso destes. O ponto de partida foram estudos 

realizados anteriormente por outros estudiosos do assunto, que detectaram como mais 

importantes os atributos relacionados à funcionalidade, design, conteúdo, produtos oferecidos, 

confiabilidade, usabilidade, meios de pagamento e comunicação com o cliente. A 

metodologia utilizada para a pesquisa foi a do tipo exploratória, com utilização de dados 

secundários em três etapas - levantamento de atributos mais importantes para a atração e 

retenção de clientes usados pelas livrarias on-line determinados em estudos realizados 

anteriormente, pesquisa de observação destes atributos em seis livrarias eletrônicas e 

levantamento de dados sobre o Comércio Eletrônico no Brasil. As principais conclusões se 

referem a pouca diferenciação das práticas adotadas entre as lojas eletrônicas avaliadas e que 

é possível utilizar com mais profundidade os recursos disponíveis pela tecnologia para o 

ganho de produtividade em vendas de livros acadêmicos por meio de Comércio Eletrônico.  

 

Palavras-chave: Comércio eletrônico, Livraria virtual, Diferenciação, Livro acadêmico. 

 



Abstract 

 

Cláudia Ferretto Palladino 

Differentiation in academic book sales through e-commerce. 

The purpose of this work is to verify how sales of academic books are performed through 

Electronic Commerce in Brazil, investigating attributes which have to be considered to attract 

and retain customers. Simultaneously, it was identified practices of differentiation in strategic 

marketing and marketing programs applied in order to answer customer desires and to make 

their access easier. The starting point was previous studies made by others researchers who 

have detected as the most important attributes the ones related to functionality, design, 

content, offerings, reliability, usability, payments process and communication with the clients. 

It was used exploratory research as methodology, analyzing secondary data in three stages – 

collecting the most important attributes used by on-line bookstores for customers attracting 

and retaining which were determined earlier, observation research of those attributes on six 

on-line bookstores previously selected and collecting of data on E-Commerce in Brazil.  The 

main conclusions refer to few differentiations of the adopted practices among the evaluated 

web sites and that is possible to use more deeply the available technological resources to 

increase the gain of productivity at academic books sales through Electronic Commerce.        

 

Key-words: e-commerce, Virtual bookstore, Differentiation, Academic book. 
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INTRODUÇÃO 

 

Rápidas e grandes transformações vêm marcando o ambiente empresarial nas últimas 

décadas. Um dos fatores que contribuíram para esta transformação foi a chegada da Internet e 

tanto gestores, como acadêmicos têm se defrontado com os novos desafios decorrentes da 

presença deste advento. Diversos autores chegam a afirmar que estamos diante de uma nova 

realidade econômica e possuem uma visão bastante radical sobre os aspectos revolucionários 

trazidos pela Internet. Eles defendem que seus impactos não são apenas sobre os negócios, 

mas também sobre a economia e a sociedade e afirmam que estamos diante de uma nova 

economia – a digital – cujo fator mais importante é a informação. Um destes autores, como 

Tapscott (1996), afirma que a “Nova Economia” é uma realidade e defende a sua existência 

porque a Internet é a uma nova infra-estrutura de criação de riqueza, que possibilita novos 

modelos de negócios ao trazer novas fontes de valor, propriedade sobre a riqueza, modelos 

educacionais, institucionais e de governança. 

Do ponto de vista do cliente, Solomon (2002) afirma que o Comércio Eletrônico, por 

trazer conforto na realização de compras ao romper barreiras causadas pela localização física 

e falta de tempo dos consumidores, aumenta a conveniência que ainda crescerá mais com o 

incremento do uso dos equipamentos portáteis e sem fio.    

No varejo tradicional, que neste trabalho será chamado como físico, um item de alto 

valor do mix de marketing é a localização do estabelecimento – Praça – que deve estar 

próximo e ser acessível ao público-alvo. Na Internet clientes e empresas estão extremamente 

perto e esta proximidade deveria ser um fator de vantagem competitiva para as organizações 

com operações neste ambiente. Porém esta situação passa a ser também motivo de grande 

preocupação para as organizações uma vez que neste ambiente os clientes estão também 

muito perto de seus concorrentes, à distância de apenas um clique.   

Drucker (2000) ao fazer uma breve e simplificada retrospectiva da história da 

economia mundial, afirma que o verdadeiro impacto da Revolução da Informação no começo 

deste milênio estava apenas começando a ser sentido. Porém a informação, a inteligência 

artificial e o efeito dos computadores sobre processos decisórios, determinação de políticas ou 

criação de estratégias não seriam os maiores responsáveis por este impacto, mas sim, a prática 

do comércio eletrônico, algo que praticamente ninguém previa 10 ou 15 anos antes, e que com 

o tempo se transformaria no mais importante canal mundial de distribuição de bens, serviços e 

até mesmo de empregos. Drucker (op. Cit.) continua explicando que era a Internet que estava 

provocando transformações profundas na economia, nos mercados e nas estruturas das 
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indústrias, inclusive nos valores e no comportamento dos consumidores, além de modificar a 

visão das pessoas sobre o mundo e sobre si mesmas. O autor comparou a Revolução da 

Informação com a Revolução Industrial ocorrida no século 18 referindo-se à evolução 

tecnológica. Assim como a máquina a vapor foi o gatilho e um símbolo para a Revolução 

Industrial, o computador assumiu o mesmo papel na Revolução da Informação; nos seus 50 

primeiros anos, a Revolução Industrial mecanizou a produção de praticamente todos os bens, 

não só os de consumo, e impactou custos, preços e volumes produzidos ao aumentar a 

capacidade produtiva e diminuir os custos. Nesse período surgiram as fábricas e uma nova 

classe: a operária. Para o economista francês Jean-Baptiste Say a Revolução Industrial havia 

transformado a economia, criando a figura do empreendedor e conseqüências sociais como a 

geração de uma enorme demanda por mão-de-obra de baixo custo e um forte impacto sobre a 

família ao tirar o trabalhador de casa que era o local onde se estabelecia a unidade de 

produção, fosse uma unidade agrícola ou de oficina. Em 1829 surgiu a estrada de ferro, um 

novo produto ainda mais inusitado, que transformou definitivamente a economia, a sociedade 

e a política, não só devido ao seu objetivo inicial que era o transporte de pessoas, mas 

principalmente por facilitar o transporte de cargas. Portanto, a estrada de ferro foi o 

verdadeiro elemento de transformação da Revolução Industrial, pois além de criar uma nova 

dimensão econômica, também transformou a “geografia mental”, proporcionando às pessoas, 

pela primeira vez na história, mobilidade real e um horizonte mais amplo. Assim como na 

Revolução Industrial, na Revolução da Informação, desde a década de 40, a chegada dos 

primeiros computadores também transformou os processos já existentes ao trazer mais 

facilidade e rotina às diversas áreas, inclusive na educação e nas brincadeiras das crianças. 

Drucker estabeleceu este mesmo paralelo entre a Revolução da Informação e o Comércio 

Eletrônico para explicar a geração de uma nova economia que está transformando 

aceleradamente a sociedade e a política. Na nova geografia mental criada pelo comércio 

eletrônico, a distância foi eliminada e passou a existir apenas uma economia e um único 

mercado, que forjou empresas mais competitivas em nível global, mesmo produzindo ou 

vendendo apenas dentro de um mercado local ou regional. A concorrência deixou de ser local 

e não há mais fronteiras e, portanto, toda empresa precisa se tornar transnacional na forma de 

ser administrada. Drucker vaticinou que muito possivelmente a multinacional tradicional se 

tornará obsoleta por produzir e distribuir em regiões distintas como uma empresa local, pois 

com o Comércio Eletrônico não existirão mais empresas locais nem geografias distintas, 

porém onde, o que e como produzir e vender continuarão a ser decisões importantes para as 

empresas. O resultado será um mercado de trabalho completamente novo, que vai também 
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enfrentar outro efeito importante: os novos canais de distribuição que mudarão a identidade 

dos clientes e consumidores, a maneira como serão feitas as compras e o que será comprado. 

A tecnologia hoje é a protagonista principal destas transformações que, em busca de 

vantagens competitivas, tem recebido grandes investimentos facilitados pela sua rápida 

adoção, inclusive por pessoas físicas e pelo decrescente custo da infra-estrutura tecnológica de 

suporte ao processamento das informações, tanto no que diz respeito a hardware, quanto a 

software.  

A Internet permite à empresa uma série de aplicações, como, gestão da cadeia de 

suprimentos, gestão de conhecimento e veiculação de informações. Acompanhando notícias 

sobre Negócios Eletrônicos percebemos indícios de que algumas empresas estão estruturando 

suas iniciativas em Comércio Eletrônico como uma das suas principais aplicações sem 

respaldo técnico, com base apenas na intuição. Porém a tendência clara é de que o volume 

transacionado atinja cifras altamente significativas, fato que tem motivado empresas dos mais 

variados segmentos e portes a iniciarem suas atividades em Negócios Eletrônicos. 

Da mesma forma que o comércio físico desenvolve estratégias e ações de marketing 

para a geração de tráfego no ponto de venda, as lojas eletrônicas devem fazer o mesmo, 

porém utilizando-se de ferramentas próprias e adequadas a este meio e ao tipo de produto que 

está sendo comercializado.   

A Internet se estabeleceu como um grande centro de compras reunindo diversos 

varejistas em único lugar. No caso do objeto deste estudo, a Internet facilita a compra dos 

livros indicados pelos professores ou que se supõem necessários ao possibilitar a verificação 

de disponibilidade do produto em cada estabelecimento, a comparação de preços e das formas 

de pagamento, o levantamento de informações sobre o produto (sinopses, por exemplo), além 

da comodidade para a realização das compras e para o recebimento do produto que dispensa a 

locomoção por parte do comprador.  

As estratégias e programas de Marketing devem estar focados nestes atributos que pela 

própria natureza da Internet já são esperados pelo consumidor quando este opta por comprar 

em qualquer estabelecimento eletrônico, transformando-os em prestação de serviços de forma 

diferenciada.  

Assim, o objetivo principal deste trabalho é verificar como é realizada a venda de 

livros acadêmicos por meio de Comércio Eletrônico no Brasil, observando quais são os 

atributos aplicados para atração e retenção de clientes e se há práticas de diferenciação nas 

estratégias e programas de marketing aplicados, com vistas a atender os desejos dos 
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consumidores e facilitar o acesso destes, conforme levantados em estudos realizados 

anteriormente.  

Estes estudos já realizados por outros pesquisadores detectaram como mais 

importantes os atributos relacionados à funcionalidade, design, conteúdo, produtos oferecidos, 

confiabilidade, usabilidade, meios de pagamento e comunicação com a empresa, conforme 

Schripsema e Vanti (2006). Já Baptista e Botelho (2006) levantaram e quantificaram em 

estudo sobre os atributos relevantes na escolha de canais de venda de livros por meio de 

Comércio Eletrônico itens como preço total (produto e frete), prazo de entrega, experiência 

anterior positiva no site, usabilidade, indicação positiva de amigos e conhecimento sobre a 

empresa, nesta ordem. Com relação aos riscos percebidos, foi utilizado o estudo de Kovacs e 

Farias (2004) que teve por objetivo comparar o dimensionamento da percepção deste 

problema entre compradores e não compradores de lojas eletrônicas.  

Para atingir este objetivo principal, os objetivos específicos deste trabalho são:  

• Identificar as estratégias ou programas de marketing praticados;  

• Identificar os diferenciais ou inovações praticadas; 

• Verificar quais são as barreiras que impedem a entrada de novos consumidores 

pertencentes ao público-alvo neste mercado.  

As transformações que estão ocorrendo na economia e nos hábitos dos consumidores 

em função da possibilidade de compras não só em lojas estabelecidas no mundo físico, mas 

também no ambiente eletrônico e o alto nível de competitividade percebido, tanto na rede, 

como entre ambos os ambientes justifica a realização deste estudo. 

Grant, Clarke e Kyriazis (2007) em artigo que faz uma revisão dos fatores que afetam 

o comportamento dos consumidores on-line revela que a literatura sobre este assunto está 

apenas começando a ser desenvolvida. Os pesquisadores perceberam durante suas pesquisas 

sobre as perspectivas de valor dos compradores e as informações oferecidas pelos sites que 

falta um entendimento maior sobre o comportamento destes consumidores e suas experiências 

durante as buscas. Mais importante que a sobrecarga de informações ou a variedade da forma 

como são apresentadas, é a maneira como os consumidores interagem e usam uma nova 

tecnologia que afeta o comportamento de busca baseado na habilidade cognitiva, na 

personalidade e em fatores pessoais da participação de cada consumidor individualmente.  

Outro estudo, realizado por Huang, Lin e Yuan (2006), procurou compreender o efeito 

da persuasão e da negociação em diferentes estratégias junto a indivíduos com diferentes 

perfis. O estudo sugere que as informações causam efeitos diferentes quando os clientes têm 
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graus diferentes de conhecimento prévio sobre o produto e que o processo de vendas on-line 

considere o preço como um elemento de persuasão.  

Soma-se a isso o fato de que a aquisição desse tipo de produto – livros acadêmicos – 

acontece perante uma necessidade específica: ou como resposta a indicação ou solicitação de 

professores ou selecionados em decorrência de alguma pesquisa com vista ao atendimento de 

estudos e trabalhos acadêmicos em desenvolvimento.  

Este estudo se divide em nove capítulos, referências bibliográficas, bibliografia e um 

anexo. O primeiro capítulo – Panorama do Comércio Eletrônico no Brasil – visa situar a 

evolução e estágio atual das práticas do varejo eletrônico; o capítulo 2 – A venda de livros no 

mercado brasileiro – faz um resumo do segmento uma vez que o produto em foco é o livro 

acadêmico; a seguir, o capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na pesquisa; o capítulo 4 

dá início à revisão teórica e aborda o comércio na rede mundial, incluindo um breve histórico 

da Internet e seus principais conceitos, a definição de Negócio Eletrônico e de Comércio 

Eletrônico, abrangendo temas, como vantagem competitiva, pressupostos para a venda através 

da rede, as resistências encontradas e os atributos julgados relevantes para atração e retenção 

do consumidor. Os capítulos 5 e 6, ainda pertencentes à revisão teórica, abordam os conceitos 

sobre diferenciação e inovação, respectivamente e o capítulo 7 se refere às estratégias para 

comercialização na Internet. O capítulo 8 apresenta os resultados da pesquisa realizada e para 

finalizar, o capítulo 9 traz as considerações feitas por esta autora, com vistas a futuros 

trabalhos. Em seguida, encontram-se as referências bibliográficas, bibliografia e por último o 

anexo que traz o roteiro de pesquisa de observação dos atributos das livrarias eletrônicas, o 

detalhamento da classificação das lojas virtuais pela empresa E-Bit e glossário.  

Foge ao escopo deste estudo discutir se existe ou não uma nova economia e quais são 

os impactos gerados pelos avanços tecnológicos sobre os negócios. Porém, é necessário 

reconhecer a importância da Internet como uma ferramenta estratégica para obtenção de 

vantagens competitivas e o como as lojas eletrônicas estão agindo para atrair e fidelizar os 

seus consumidores.  

Quanto a utilização dos termos Comércio Eletrônico, E-Commerce, Negócio 

Eletrônico e E-Business, apesar da sua ampla utilização sem nenhuma diferenciação 

específica, tanto no mundo acadêmico, como no corporativo, neste estudo serão adotadas as 

formas na língua portuguesa - Comércio Eletrônico e Negócio Eletrônico - exceto quando se 

tratar de citações diretas. A mesma regra vale para o termo “eletrônico” que virá no lugar de 

“virtual”.   
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1. Panorama do Comércio Eletrônico no Brasil  
 

Em 1995 os ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia abriram para a 

iniciativa privada a oportunidade de criar acessos à Internet através de provedores para 

operação comercial no Brasil.  

Em 1996, estes provedores começaram a vender assinaturas de acesso à rede e os sites 

de notícias foram os primeiros a surgir no país, seguidos pelos de compras, entretenimento e 

pesquisa. Desta forma a rede nacional começou a crescer e e-mail e salas de bate-papo (chats) 

foram os principais serviços que colaboraram para a popularização da Internet, mudando 

drasticamente a forma de comunicação entre as pessoas, tanto no ambiente de trabalho, 

quanto na vida particular.  

Pesquisa realizada por Albertin (2003) comprova que o Comércio Eletrônico vem 

evoluindo e que a tendência é de crescimento, porém de agora em diante muito mais cautelosa 

e fincada na busca de retornos sobre os investimentos feitos. O gráfico 1 apresenta como era a 

participação por setores no Comércio Eletrônico em 2003, no qual se percebe uma forte 

presença do segmento de Serviços. Cabe esclarecer que nesta pesquisa não foram 

consideradas as empresas do Setor Público cujas respostas representaram amostra 

significativa.  

 
Gráfico 1 – Presença do Comércio Eletrônico por setor na Internet em 2003  

Indústria
37%

Comércio
15%

Serviços
48%

 
Fonte: Pesquisa FGV – Comércio Eletrônico no Brasil - 3ª edição - 2003 
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Outro dado da pesquisa é que apesar do setor de serviços ser responsável pela maior 

fatia de investimentos, é o setor de comércio que apresenta maior desempenho em Comércio 

Eletrônico, como mostra o gráfico 2.  

 

 
 

Gráfico 2 – Desempenho do Comércio Eletrônico por setor 
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Fonte: Pesquisa FGV – Comércio Eletrônico no Brasil - 3ª edição - 2003 
 

Também se percebe pela pesquisa que o faturamento da empresa está diretamente 

relacionado à sua participação na Internet, como demonstra o gráfico 3.  

 

  
Gráfico 3 – Porte da empresa por participação na Internet 

Pequena
22%

Média
26%
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52%

 
Fonte: Pesquisa FGV – Comércio Eletrônico no Brasil - 3ª edição - 2003 
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Porém as transações business to business respondem pela maior fatia dos negócios, 

conforme é apresentado no gráfico 4.     

 
Gráfico 4 - Participação de negócios B2B e B2C na Internet 

2,39%

0,79%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Neg-neg Neg-cons
 

Fonte: Pesquisa FGV – Comércio Eletrônico no Brasil - 3ª edição - 2003 
 

Pesquisa realizada pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.net) no 

primeiro semestre de 2008, entre aproximadamente 2 mil representantes de empreendedores 

interessados na web site constatou que o grande impedimento para que um maior número de 

pequenas empresas e micro empresas se utilizem do Comércio Eletrônico é a dificuldade de 

conseguirem realizar um maior investimento em marketing e fazer as marcas se tornarem 

conhecidas. Outras razões levantadas foram a falta de conhecimentos específicos sobre o 

Comércio Eletrônico, tributos e impostos incidentes e questões relativas à segurança.  

Segundo a 17ª edição do Relatório Web Shoppers, produzido pela E-Bit1, as vendas 

por meio do Comércio Eletrônico tiveram resultado excelente, como mostra o quadro 1, 

apontando crescimento na ordem de 40% em 2007, com perspectivas bastante otimistas para o 

primeiro trimestre de 2008, com projeção na casa dos 45%.  

 
Quadro 1 - Raio X de 2007 

Faturamento R$ 6,3 bilhões 
Tíquete Médio R$ 302 

Crescimento em relação a 2006 43% 
Categoria de Produto mais vendida Livros e assinaturas de revistas e jornais – 17% 

Fonte: Relatório Web Shoppers - 17ª edição elaborado pela E-Bit Informação (www.ebitempresa.com.br) - 
Período: janeiro a dezembro de 2007 

 

 

 

 

                                            
1 Empresa que realiza pesquisas sobre hábitos e tendências de Comércio Eletrônico no Brasil desde 1999 
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Outro dado importante do relatório é que o mercado brasileiro já conta com cerca de 

9,5 milhões de e-consumidores, considerando pessoas que tiveram pelo menos uma 

experiência de compra pela rede. E que, apesar da aposta da E-Bit ser no crescimento das 

vendas de eletrônicos e artigos de informática, a venda de livros deve permanecer em alta. O 

relatório aponta também como razões para o franco crescimento das vendas por meio de 

Comércio Eletrônico o cenário econômico que deve permanecer favorável com elevação do 

PIB, o aumento da massa salarial e inflação sobre controle. Acrescenta-se a esta lista de boas 

perspectivas, o crescimento de crédito ao consumidor final que, presume-se, facilitará a 

inclusão digital das classes C e D.  

Pesquisa do Data Popular/McCann Erickson também apontou que a expansão do 

crédito – em particular por meio de cartões de crédito – e a popularização do computador 

trouxeram para o varejo na Internet um público potencial de 3,185 milhões de consumidores, 

com renda familiar mensal de menos de R$ 2.836 em São Paulo. Essa pesquisa identificou 

que 1,096 milhão de consumidores das classes C, D e E já fizeram alguma compra pela rede. 

A classe C possui 788.652 consumidores e desponta como o maior público do Comércio 

Eletrônico em São Paulo. Foi ainda verificado que os itens mais comprados por este segmento 

são equipamentos de informática, eletrônicos, livros, CDs e DVDs e ainda que o tempo de 

navegação é superior a dez horas semanais e que o acesso é feito do trabalho e das lan houses. 

Este cenário aponta para a necessidade de se identificar e de se avaliar, sob o ponto de 

vista das Teorias de Marketing, quais são os fatores que determinam a obtenção de market 

share, a consolidação da preferência e a fidelização do público-alvo pela opção de comprar 

em lojas eletrônicas e em quais dos estabelecimentos existentes.  

Hoje, o computador pessoal é um item quase tão comum a qualquer outro pertencente 

à categoria “linha branca”. Lares de vários segmentos sociais possuem um e a sociedade 

parece interagir entre si cada vez mais com o auxílio da Internet. Em 2006, segundo o IBGE, 

14% dos lares brasileiros possuíam microcomputadores com acesso à rede. Pesquisa do 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – realizada em 2007, retrata que 

22,1% dos 54,6 milhões de domicílios brasileiros possuem computador e 16,9% têm acesso à 

Internet. Para o IBOPE/NetRatings2 o número de internautas residenciais ativos em março de 

2008 chegou a 22,7 milhões de usuários, 40% a mais do que em março de 2007, e a entrada 

da classe C deve manter este ritmo de crescimento graças ao bom momento econômico 

verificado à época da pesquisa, com maior número de trabalhadores com carteira assinada, o 

                                            
2 Joint-venture entre o IBOPE e a Nielsen//NetRatings, líder mundial em medição de audiência de Internet. 
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que favorece a obtenção de financiamento para a compra de computadores (que apresentam 

preços em queda), o acesso à banda larga (oferecido a valores mais acessíveis) e, 

principalmente a dois fatores típicos relacionados a esta classe: a crença dos pais em que a 

Internet proporciona um padrão de vida melhor para os filhos. Ainda sobre o ano de 2007, o 

período foi cenário de acontecimentos que marcaram a economia brasileira, como o caos 

aéreo, a possibilidade de crise na indústria de energia, a desvalorização do dólar e o fim das 

reduções da taxa Selic. Mesmo assim, o Comércio Eletrônico brasileiro não parou de crescer. 

Ainda segundo o Ibope/NetRatings, entre o período de 2000 a 2007, o número de internautas 

quadruplicou, saltando de 9,8 milhões para 39 milhões de pessoas. Deste universo, 24% dos 

internautas realizam compras pela Internet. O gráfico 5 mostra a evolução do faturamento 

pela Internet neste período.  

 
Gráfico 5 - Evolução do varejo on-line 

 
Fonte E-Bit: Compilação www.comercioeletronico.org.br – Retirado do Relatório Web Shoppers - 17ª edição 

Não considera as vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line. 
 

 

A mesma pesquisa apresenta a evolução do número de e-consumidores ao longo do 

mesmo período, como se vê na tabela 1.   

 
Tabela 1 - Quantidade de e - consumidores no Brasil (em milhões) 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Consumidores na Internet 1.1 2.0 2.6 3.4 4.8 7.0 9.5 
Crescimento em % - 81% 30% 31% 41% 46% 36% 

Fonte: E-Bit 
 

A combinação de renda familiar, idade e escolaridade influenciam na quantidade de 

transações pela Internet e é mostrada no gráfico 6. O que se observa é que quanto mais alto é 

o nível de instrução, maior é o número de transações. Com relação à idade, a faixa entre 25 e 
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49 anos é a principal cliente do meio. É possível levantar algumas correlações, como renda e 

autonomia para compras, o que exclui pessoas mais jovens pelo fato das compras on-line 

exigirem, na maioria das vezes, pagamentos por meios eletrônicos e familiaridade com o meio 

e sentimento de segurança, atributos nem tão freqüentes em faixas etárias mais altas. 
 

Gráfico 6 - Perfil do Consumidor em 2007 e Quantidade de Transações  
Renda Familiar: Idade: Escolaridade: 

 
Fonte: Grupo de pesquisas E-Bit (www.ebit.com.br/empresa) 

 

Para todos os ambientes (residência, trabalho, escola, cybercafé, bibliotecas, 

telecentros etc.), o IBOPE//NetRatings continua indicando 40 milhões de usuários como o 

número total de pessoas com acesso à Internet, como demonstrado no gráfico 7. Esse número 

é relativo ao quarto trimestre de 2007 que inclui pessoas com 16 anos de idade ou mais.  

 
Gráfico 7 – Total de pessoas com acesso à Internet de qualquer ambiente 

 
 

 
 

Fonte: Ibope/NetRatigns 
 

Nas classes D e E, que compõem 44% dos brasileiros, apenas 3% dos domicílios 

possuem computador e acesso à Internet. Neste caso o contato com estas tecnologias está 
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restrito aos centros públicos, conforme Pesquisa da Latin Panel3 sobre hábitos de consumo 

das famílias brasileiras.  

O Brasil tem mostrado ser um dos países mais dinâmicos do mundo na evolução do 

uso da Internet o que pode ser medido pelo número de Internautas, crescimento de internet 

hostings (hospedeiros que são os servidores ligados à Internet) e uso de tecnologias de 

informação e comunicação por pessoas em domicílios.  

Quanto à relação número de internautas e tamanho populacional, o Brasil figura em 

décimo lugar (tabela 2).  

 
O crescimento do número de servidores ligados á Internet também é expressivo no 

Brasil, como pode ser verificado na tabela 3 que mostra o número de Internet Hosts em alguns 

países, durante o período de 1998 a 2004.   

 
Tabela 3 - Número de Internet Hosts por países selecionados 

Ano EUA Japão Brasil Rússia Espanha 
1998 25.739.702 1.358.200 163.890 130.422 243.436 
2000 68.889.154 3.413.281 662.910 260.214 538.540 
2002 113.574.290 8.713.920 1.988.321 441.679 1.682.434 
2004 162.195.368 12.962.065 3.163.349 617.730 1.127.366 

Crescimento 6,3 vezes 9,6 vezes 19,3 vezes 4,7 vezes 4,6 vezes 
Fonte: Dados tabulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil,  

http:// www.cg.og.br/indicadores/brasil - mundo.htm, apud Carlos Franco 

                                            
3 empresa que realiza painel de consumidores da América Latina sobre cerca 70 categorias de produtos 
 

 

#   País  
Usuários da 

Internet 
(milhões)

Populace
(milhões)

Adoção da 
Internet Fonte    

1  United States  209 299 70 % Nielsen//NR  
2  China  123 1.306 9 % CNNIC  
3  Japan  86 128 67 % eTForecasts  
4  Germany 51 83 61 % C.I.Almanac  
5   India   40 1.112 4 % C.I.Almanac  
6  United Kingdom  38 60 63 % ITU  
7  Korea (South)  34 51 67 % eTForecast  
8  Italy  31 59 52 % ITU  
9  France  30 61 48 % Nielsen//NR  

10  Brazil  30 188 16 % eTForecasts  
TO P  20 Countries  836 4.064 19.9 % IWS

   

Total World -  Users  1,076 6,499 15.7 % IWS
   

   www.e - commerce.org.br    Fonte: http://www.internetworldstats.com  e institutos diversos

 

Tabela 2 – Países com maior número de internautas



 

 

14

Com relação ao uso de tecnologias da informação e da Comunicação no Brasil em 

2008, conforme o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o crescimento é constante entre o 

período de 2005 e 2007 (tabela 4).    
 
 

Tabela 4 - Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil 2008 

 

 
Fonte: TIC Domicílios 2007 – Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil 

2008 - Comitê Gestor da Internet no Brasil – http://www.cg.org.br, acessado em 05/04/2008 
 

 

Porém, considerando-se o tamanho da população brasileira, ainda existe uma alta 

exclusão digital no país, conforme a tabela 5 que mostra a quantidade de pessoas conectadas à 

rede no Brasil, com relação ao censo populacional de 1997 a 2007. 

 
Tabela 5 – Número de Pessoas Conectadas a Web no Brasil - Série Histórica – 1997/2007 

Data da 
Pesquisa 

População 
total  IBGE  

Internautas 
(milhões) 

  %  da 
População 
Brasileira

 Nº de 
Meses 

(base=jan/96)

Crescimento  Acumulado 
(base=jul/97) 

Fontes de 
pesquisa 

Internautas 

2006 /dez 188,6 30,01 16%  106 2.508%  InternetW orldStats

2005 /jan 185,6 25,90 13,9%  106 2.152%  InternetW orldStats

2004 /jan 178,4 20,05 11,5%  95 1.686%  Nielsen 
NetRatings 

2003 /jan 176,0 14,32 8,1%  83 1.143%  Nielsen 
NetRatings 

2002/ago 175,0 13,98 7.9%  78 1.115%  Nielsen 
NetRatings 

2001/set 172,3 12,04 7.0%  67  947%  Nielsen 
NetRatings 

2000/nov 169,7  9,84  5.8%  59 756%  Nielsen 
NetRatings 

1999/dez 166,4 6,79  7.1%  48 490%   Computer Ind. 
Almanac 

1998/dez 163,2 2,35  1.4%  36 104%  IDC  

1997/dez 160,1 1,30  0.8%  24 13%  Brazilian ISC  

1997/jul 160,1 1,15  0.7%  18 - Brazilian ISC  
  

Fonte: Compilado por www.comercioeletronico.org.br - fonte: pesquisas diversas - população: variações anuais 
estimadas.  O item Internautas refere-se à quantidade de pessoas com acesso à Internet nas residências, no 

trabalho ou locais públicos. 
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Uma das razões para o crescimento do Comércio Eletrônico no Brasil é o aumento da 

presença de compradores de renda mais baixa. As lojas virtuais tiveram que aumentar o mix 

de produtos oferecido para atender a estas camadas. A classe C é a maior compradora de 

produtos como telefones celulares, câmeras digitais, CDs e artigos de vestuário, mas ainda 

adquire poucos produtos de valor mais elevado, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos e 

informática. A entrada de lojas como Pernambucanas e Marabraz no negócio de vendas 

virtuais em 2006 mostra que o peso da classe C nesse mercado deve aumentar ainda mais. 

Além disso, trata-se de uma oportunidade para a diversificação do público – caso das 

Americanas que aproveitou a web para se conectar a um público de renda mais alta que não 

era o seu principal cliente.  

O avanço do comércio eletrônico ocorreu na esteira do aumento das vendas de 

computadores devido a fatores como a estabilidade econômica, a valorização do real frente ao 

dólar, a queda dos juros, a expansão do acesso ao crédito, o alongamento dos prazos de 

financiamento e a edição da Lei do Bem, que isentou os computadores da incidência de PIS e 

COFINS, que reduziu em média 9,25% o preço dos PCs, revolucionando o mercado brasileiro 

de informática e, conseqüentemente, de Internet. Com isto, o Brasil já aparece em quarto 

lugar na lista dos maiores mercados de vendas de computadores de mesa e em 15º, em 

notebooks, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China.  

Outros dois desafios para a continuidade do crescimento do Comércio Eletrônico 

relacionam-se à disponibilidade e ao preço das conexões. As operadoras oferecem as 

velocidades de conexão mais rápidas a preços muito altos porque o mercado ainda é pequeno, 

assim como a margem de lucro. A idéia é lançar paulatinamente conexões de velocidades 

mais rápidas, retirando do mercado as conexões de velocidades menores, sem promover 

redução de preços na faixa mais baixa. Mas se o mercado é pequeno, também há o problema 

da falta de oferta deste serviço na maioria das regiões. De acordo com estimativa do Governo 

Federal, 65% dos 5.560 municípios brasileiros não são atendidos por serviços de banda larga 

e metade da Região Metropolitana de São Paulo também não dispõe deste serviço. 

Conforme publicado no Cidade Biz4, em fevereiro de 2008 existiam no Brasil 22 

milhões de internautas residenciais ativos e a Nielsen/NetRatings apontou um crescimento de 

3,2% de internautas residenciais ativos em março de 2008, atingindo 22,7 milhões de 

usuários, 40% mais do que em março de 2007.  

                                            
4 site de notícias de economia, marketing e negócios 
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Quanto ao tempo médio mensal de navegação residencial por internauta, o Brasil está 

entre os 10 países monitorados pela Nielsen/NetRatings, com desempenho de 22h24’, 48 

minutos menos do que em janeiro de 2008 e 3h17’ acima do tempo de fevereiro de 2007, 

conforme demonstrado no gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8 – Evolução de uso de Internet residencial no Brasil 

 
Fonte: Ibope/NetRatigns 

 

 A lista contempla os cinco países com maior tempo médio mensal por pessoa em 

domicílio que são os Estados Unidos (19h52’), França (19h40’), Japão (18h29’) e Reino 

Unido (17h46’). Esses dois números (usuários residenciais ativos e tempo médio de uso 

residencial da Internet) são os maiores já registrados pelo IBOPE//NetRatings desde setembro 

de 2000, ano em se deu o início das medições no país.  

A categoria de leitura é a mais vendida na Internet, segundo pesquisa de satisfação 

realizada pela E-Bit durante todo o ano de 2007 e publicada na 17ª edição do estudo 

WebShoppers.  As categorias campeãs em vendas pela Internet foram Livros e Assinaturas de 

Revistas e Jornais, que ficou em primeiro lugar; Informática, Eletrônicos, Saúde e Beleza em 

segundo, terceiro e quarto lugares; e, por último, Telefonia Celular. Esta mesma pesquisa 

mapeou hábitos e tendências de consumo pela Internet. Apesar da liderança de livros e 

assinaturas de revistas e jornais que foram responsáveis por 17% das vendas em 2007, os 

equipamentos de informática, produtos com maior valor agregado que têm ganhado espaço 

nas vendas pela rede, ficaram com 12% de participação, seguidos pelos eletrônicos, com 9% 

das vendas. 
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Apesar da maturidade do comércio eletrônico já ser uma realidade no país, existem 

muitos internautas ou consumidores on-line que ainda não se sentem à vontade para comprar 

algumas categorias de produtos pela rede. Apenas 11% das pessoas adeptas ao Comércio 

Eletrônico responderam que compraram estes tipos de produtos nos últimos seis meses de 

2007. Já com relação à busca de informações e compras de imóveis pela Internet, o relatório 

mostra que o número de pessoas que já adquiriu ou pesquisou algum tipo de imóvel na rede é 

alto: cerca de 40%. Quanto à segurança, a pesquisa constatou que na opinião da maioria dos 

e-consumidores, a Internet já é considerada um canal seguro, tanto para comprar, quanto para 

realizar consultas e transações bancárias (Internet Banking), com 71% e 60% de adesão, 

respectivamente.  

Apenas junto à consultoria E-Bit, que mantém um cadastro de empresas com operação 

totalmente on-line, o número de lojas virtuais no país aumentou significativamente em 2007, 

apontando um aumento líquido 16%, que significam 500 novas companhias no setor. É 

considerado nesta análise o crescimento líquido devido ao alto número de empresas, 

principalmente as pequenas, que acabam falindo falta de recursos, má gestão e falta de 

preparo dos empreendedores. A Câmara-e.net está finalizando um projeto para capacitar 

empresa on-line em 19 cidades do país, com o objetivo de não só formar novos empresários 

para o setor, mas também ajudar a melhorar a atuação das organizações que já participam do 

mercado. A instituição ainda espera para o ano de 2008 um crescimento tão grande quanto em 

2007. O crescimento da familiaridade do consumidor brasileiro com o ambiente eletrônico e o 

melhor preparo dos varejistas on-line também foram responsáveis pela expansão e pelo 

aumento do faturamento do setor. Em 2007 as vendas on-line representaram 3% do varejo 

total brasileiro. Nos Estados Unidos, onde esse mercado é ainda mais maduro, a participação 

dobrou, chegando a 6%. O diretor geral da consultoria E-Bit, Pedro Guasti, afirma que estes 

números demonstram que, apesar do forte crescimento, ainda há espaço para expansão. O 

valor médio das compras on-line em 2007 foi de R$ 302,00 – um aumento de 2% na 

comparação com 2006. Houve ainda no período um aumento significativo na base de 

consumidores de renda mais baixa. Entre 2001 e 2006, a renda média das pessoas que 

compraram produtos pela rede caiu. Em 2001, 6% dos consumidores eletrônicos ganhavam 

até 1.000 reais por mês, fatia que alcançou o índice de 8% em 2006. Soma-se a estes fatos a 

maior penetração de computadores nessas faixas de renda.  

Assim posto é possível imaginar que o retorno que se vêm obtendo pode ser bem 

maior se as estratégias elaboradas tiverem foco nos atributos detectados nos estudos tomados 

como base para este trabalho, levando-se em conta a percepção, preferências, desejos e 
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necessidades dos clientes, da mesma forma como o comércio no mundo físico desenvolve 

estratégias e ações de marketing para a geração de fluxo no ponto de venda. 

 

2. A venda de livros no mercado brasileiro 
 

Como este estudo se concentrar na venda de livros acadêmicos por meio do Comércio 

Eletrônico, é importante analisar as vendas de livros por meio das livrarias tradicionais e 

entender o mercado livreiro no Brasil.  

Ao se comparar as livrarias físicas com as eletrônicas, a competição entre estes dois 

modelos a princípio não parece ser possível. As livrarias físicas não têm capacidade de 

oferecer tantos títulos em suas prateleiras, como é possível em um catálogo eletrônico que 

também conta com um sistema de buscas que facilita a pesquisa dos títulos. Além disso, os 

estabelecimentos eletrônicos assumem um papel importante ao facilitar o acesso a livros e à 

leitura num país como o Brasil, que possui livrarias em apenas 11% dos seus 5.561 

municípios. Portanto, 89% dos municípios brasileiros não possuem um ponto especializado de 

vendas de livros. Outra questão a ser considerada é a política de descontos praticada pelas 

livrarias on-line, apesar dos altos investimentos necessários em tecnologia. 

Uma das novidades na 16ª edição da Bienal do Livro de São Paulo realizada em 2004, 

foi a incorporação das livrarias eletrônicas e outros novos modelos de negócios na venda de 

livros, tanto entre as empresas patrocinadoras, como entre as expositoras.   

Também é importante lembrar a polêmica instaurada no mercado editorial, resultante 

da prática de descontos oferecidos pelas livrarias on-line. Raul Wasserman, presidente da 

Câmara Brasileira do Livro em 2004 e responsável pela introdução das livrarias on-line na 16ª 

edição Bienal do Livro de SP, em entrevista concedida ao site Aprende Brasil questiona a 

diferença de custos das livrarias físicas e eletrônicas e por isso critica a diferença de preços 

praticada. Wasserman alega que algumas livrarias eletrônicas estão implementando esta 

prática para ganhar mercado e em sua opinião, como toda empresa, precisam ter lucro para 

sobreviver e conclui que a exemplo da Amazon.com, que vale muito dinheiro nas bolsas, mas 

ainda tem prejuízo, só ficarão no mercado aquelas empresas que trabalharem de acordo com a 

realidade. As boas livrarias eletrônicas vão concorrer com as físicas não só porque vendem ou 

deixam de vender mais barato. Porém, Wasserman acha que é possível a coexistência de todos 

os segmentos no mercado editorial.  
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Dados da American Booksellers Association (ABA)5 mostram que em 2007, as 

livrarias americanas buscavam manter competitividade a duras penas. Negócios 

independentes sofreram com a ascensão das grandes redes e das lojas eletrônicas, que 

praticam descontos mais agressivos. Dois terços das lojas especializadas em livros (que não 

pertencem a grandes grupos) encerraram suas atividades nos últimos 17 anos, o que mostra 

que esta não é uma realidade apenas brasileira  

Ainda conforme informado na entrevista, a venda de livros no Brasil é pequena. Nos 

países desenvolvidos a média de leitura anual é de 15 livros por habitante e a média anual 

brasileira é de 2,5, incluindo os livros didáticos, e de apenas 1 título, se não forem 

considerados os didáticos. Por isso, as editoras precisam administrar os custos 

cuidadosamente para sustentar o insucesso de uma média de oito títulos a cada dez lançados. 

Destes, um título dá lucro e um se paga. O lucro de um best-seller serve para dar ao pequeno 

livreiro a possibilidade de investir na compra de outros títulos e às editoras, a possibilidade de 

lançar novos autores e títulos com menor saída.  

O problema da falta de leitura dos brasileiros pode ser relacionado à situação 

econômica do país. De 1990 a 1996, o índice médio de leitura entre os brasileiros dobrou; de 

1996 a 1997, caiu 10%; em 1998, subiu 10%; e em 1999, que foi um ano difícil para a 

economia brasileira, decresceu 25%.  

 

2.1. Retrato do Setor Livreiro 
 

A elaboração do Cadastro Nacional de Livrarias possibilitou a realização do primeiro 

Diagnóstico do Setor Livreiro pela Associação Nacional de Livrarias (ANL) em 2003 que 

teve como objetivo traçar um panorama geral do setor para que os participantes do segmento 

pudessem usá-lo em suas tomadas de decisões. Os dados deste diagnóstico – compilados de 

acordo com a sua pertinência ao estudo, sendo, portanto uma reprodução parcial da pesquisa – 

serão apresentados no capítulo 1 deste estudo (Panorama do Comércio Eletrônico no Brasil). 

O diagnóstico considerou as oito grandes cadeias de livrarias existentes no país e, por 

serem dados que representam os grandes grupos do setor, traduzem exclusivamente a 

realidade deste segmento. Segundo este diagnóstico, de forma geral, os grandes grupos 

utilizam todos os tipos de canais de comercialização existentes no questionário aplicado, 

                                            
5 entidade que representa as livrarias independentes nos Estados Unidos.   
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sendo que a totalidade deles declararam vender diretamente ao consumidor. As vendas por 

meio da Internet ganham espaço no caso das grandes cadeias, substituindo gradativamente as 

vendas por telefone. 

O estudo caracterizou as cadeias do setor livreiro segundo suas diversidades temáticas, 

conforme demonstra o gráfico 9. Das cadeias de livrarias que participaram da pesquisa, 50% 

declararam que se dedicam a comercializar temas específicos. Este número certamente se 

deve ao fato de três dos grandes grupos se dedicarem à venda de livros religiosos e um deles, 

a venda de livros técnicos. 

 
 

Gráfico 9 - Caracterização das empresas segundo a temática  

 
1. Cadeias que comercializam um ou mais temas específicos 
2. Cadeias que não comercializam nenhum tema específico 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 

A tabela 6 aponta uma tendência dos grandes grupos em diversificar suas vendas, 

agregando outros bens culturais, como CDs, DVDs, vídeos e artes plásticas, entre outros. 

Apenas um grupo declarou ser uma livraria que, além de livros, oferece produtos culturais 

somados a outros atrativos e também material de papelaria. Cabe aqui ressaltar que um grupo 

significativo alega oferecer a seus clientes além de livros e outros bens culturais atrativos, 

como música ao vivo, café etc., o que parece ser uma estratégia deste segmento para atrair 

consumidores. 
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Tabela 6 - Caracterização das cadeias segundo produtos comercializados 
Caracterização da empresa segundo produtos comercializados Números 

Absolutos 
% 

Livraria   
Livraria-Papelaria   
Livraria que comercializa outros produtos culturais (CDs, vídeos, galeria de arte 
etc.). 

  

Livraria-Papelaria que comercializa outros produtos culturais (CDS, vídeos, etc.).   
Cadeia de Livrarias que comercializa outros produtos culturais (cds, vídeos, galeria 
de arte, etc.). 

5 63 

Cadeia de Livrarias que comercializa material de papelaria além de outros produtos 
culturais (CDS, vídeos, galeria de arte, etc.). 

1 12 

Livraria que além de oferecer produtos culturais, agrega outros atrativos (café, 
lanche, vinho, música ao vivo, leitura de poemas, tardes de autógrafos, galeria de 
arte, etc.). 

  

Cadeia de Livrarias que além de oferecer produtos culturais, agrega outros atrativos 
(café, lanche, vinho, música ao vivo, leitura de poemas, tardes de autógrafos, galeria 
de arte, etc.). 

2 25 

Cadeia de Livrarias que comercializa material de papelaria e outros produtos 
culturais além de agregar atrativos (café, lanche, vinho, música ao vivo, leitura de 
poemas, tardes de autógrafos, galeria de arte, etc.). 

  

Nenhuma das opções anteriores   
Total 8 100 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 

 
De forma geral, os grandes grupos utilizam todos os tipos de canais de venda  

existentes no questionário aplicado, sendo que 100% deles declararam vender diretamente ao 

consumidor. Das 8 (oito) cadeias pesquisadas abrangidas pelo diagnóstico, 5 (68%) operam 

em Comércio Eletrônico. Este tipo de vendas ganham espaço, no caso das grandes cadeias, 

superando as vendas por telefone de forma significativa, o que pode ser visto no tabela 7.  

 

 
Tabela 7 - Vendas segundos canais de comercialização 

Vendas Número de cadeias % 
Outros 1 12 

Bibliotecas 2 25 
Mala Direta 2 25 

Não Responderam 2 25 
Governo 3 37 
Escolas 4 50 

Feiras de Livros 4 50 
Telefone 4 50 

Empresas e Instituições 5 62 
Internet 5 62 

Direto ao Consumidor 8 100 
Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 

 

Mais de 50% das cadeias possuem entre 20 e 50 filiais (tabela 8), porém estes 

números, principalmente quando ultrapassam a 100 filiais, devem ser atualizados com 

1 2
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freqüência, uma vez que foi observado, durante a construção do banco de dados, que a 

abertura e fechamento de filiais são fenômenos comuns no caso deste grupo empresarial. 

 
 

Tabela 8 - Número de filiais 
Número de Filiais Número absoluto % 

Até 20 1 13 
De 20 a 50 5 61 

De 50 a 100 1 13 
De 100 150 1 13 

Total 8 100
Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 

 
 

Quanto ao grau de informatização das cadeias de venda de livros (tabela 9), os 

departamentos que mais deste tipo de recurso são os de contabilidade e inventários, podendo 

melhorar seus serviços em relação à consulta sobre a oferta editorial no sistema pelos seus 

empregados e clientes.      

 

Tabela 9 - Grau de informatização por Setores 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 

Estudo desenvolvido por Earp e Kornis (2005) complementa e confirma o diagnóstico 

do setor livreiro realizado pela ANL e declara que haviam 1.500 livrarias no Brasil em 2005, 

dentre as quais 350 (ou 23%) eram pertencentes a 15 redes. Os autores também afirmam que 

não existem barreiras substanciais à entrada nesse mercado e que a distribuição de livros no 

país é feita por meio de vendas diretas das editoras, tanto para o governo, como para as 

livrarias em geral, com a intermediação de empresas distribuidoras.  

Vendas realizadas diretamente da editora para as escolas é uma tendência crescente, 

que incorpora a prática de descontos sobre a margem que iria para os livreiros. As editoras de 

livros técnicos também distribuem diretamente nas universidades sem abrir mão do acesso ao 

público às livrarias. Nos últimos anos, as editoras têm procurado vender também a outros 

tipos de estabelecimentos como supermercados.  

Quanto ao perfil do consumidor, tratam-se de pessoas com educação de nível superior, 

que possuem uma ocupação profissional ou são estudantes e são moradores das grandes 

Informatização Números absolutos % 
Contabilidade 7 100 

Inventários 5 71 
Empregados consultam Oferta editorial no Sistema 6 85 

Clientes consultam Oferta Editorial no Sistema 5 71 
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metrópoles. Afirmam que o tamanho das cidades também influencia o nível de leitura, já que 

são os moradores das grandes metrópoles que se dedicam mais a esta atividade, embora este 

fato não determine que os moradores de cidades menores leiam menos, porém segundo este 

critério, o grupo de leitores das cidades médias acabem ficando em uma colocação menor na 

pesquisa.  

Mas este estudo aborda também outro meio de comercialização que o diagnóstico da 

ANL não cita que é a venda porta a porta. Earp e Kornis (op. Cit) informam que cerca de 30 a 

50 mil vendedores trabalham com livros informalmente e que este modelo de negócio abrange 

aproximadamente 55 editoras voltadas principalmente para este mercado, 40 atacadistas e 350 

firmas varejistas. O público-alvo neste caso são consumidores de baixa renda que adquirem  

livros baratos, sendo que entre os mais vendidos estão os religiosos (Bíblia), livros de 

culinária, livros de pesquisa escolar e manuais práticos.  

Valorizada socialmente, Earp e Kornis (op. Cit) detectaram em sua pesquisa que  

 

“a leitura não é porém associada ao lazer pelos leitores de baixa 
escolaridade; e nem mesmo é considerada uma forma atualizada de 
transmissão de conhecimentos (69% declararam ter acesso a formas 
mais modernas de atualização)”.  
 

Esta última afirmação remete a confirmação do crescimento do uso do meio 

eletrônico, tanto para a busca, como aquisição de informação.  

Em 2005, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o Sindicato Nacional de Editores de 

Livros (SNEL) promoveram a pesquisa sobre produção e vendas do setor editorial brasileiro, 

que foi realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Naquele ano o 

setor editorial brasileiro apresentou, conforme a tabela 10, um faturamento de R$ 2,5 bilhões 

– aumento de 3,86% em relação a 2004 e uma queda de 1,94%, no mesmo período, em termos 

reais, deflacionado pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Foram lançados 

41,5 mil títulos (entre primeiras edições e reedições) e comercializados 270 milhões de 

exemplares. O setor que apresentou maior crescimento foi o "didáticos" (14,96% no ano), 

seguido pelos "Científicos, Técnicos e Profissionais (11,03%) e pelo sub-setor "Obras Gerais" 

(4%). Os "Religiosos" decresceram 2,85% no faturamento. 
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Tabela 10 - Títulos Editados e Exemplares Produzidos em 1ª Edição e Reedição 2004/2005 
Títulos Exemplares 

 2004 2005 Var (%) 2004 2005 Var (%) 
1ª Edição 14.482 19.227 32,76 123.736.566 138.969.964 12,32 
Reedição 20.376 22.301 9,45 196.357.461 167.493.723 -14,70 
TOTAL 34.858 41.528 19,13 320.094.027 306.463.687 -4,26 

Fonte: Site Câmara Brasileira do Livro. Serviços. http://www.cbl.org.br/pages.php?recid=57, 
 

 

2.2. Distribuição Geográfica das Livrarias Brasileiras 
 

Um dos dados de relevância levantados pelo diagnóstico foi sobre a localização 

geográfica das livrarias (tabela 11). Para este levantamento a opção dos pesquisadores foi 

apresentar a concentração destas livrarias por regiões, sejam elas pertencentes a cadeias ou 

não. Para o diagnóstico foram exploradas apenas as regiões sul e sudeste porque nesta 

primeira fase da construção do banco de dados, foram obtidas mais informações destas 

regiões e também por estas possuírem mais livrarias informatizadas e, por conseqüência, em 

melhores condições de fornecer informações em tempo hábil. O contato com as livrarias das 

regiões norte, nordeste e centro-oeste foi bem mais difícil. As informações são apresentadas 

por distribuição das livrarias por regiões e por distribuição das livrarias por estados e divisão 

por temas dos livros vendidos. 
 

Tabela 11 - Distribuição das Livrarias Brasileiras por Regiões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 

Analisando os dados apresentados pela tabela 12, podemos observar que o estado de 

Minas Gerais, apesar de ser considerado o terceiro estado mais importante no mercado 

editorial, aparece aqui como o segundo colocado em número de livrarias, ficando à frente do 

estado do Rio de Janeiro e depois de São Paulo, o maior mercado do país. A explicação para 

este resultado deve-se certamente ao fato do estado de Minas Gerais possuir um maior 

REGIÕES NÚMEROS ABSOLUTOS % 
Sudeste 1414 53 

Sul 417 15 
Nordeste 524 20 

Norte 132 5 
Centro Oeste 118 4 

Distrito Federal 71 3 
Total 2676 100 
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número de municípios de porte médio em relação ao estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se 

também na leitura da tabela 12, a pequena participação do estado do Espírito Santo que será 

melhor explorado na manutenção do banco de dados.  

 
Tabela 12 - Distribuição das Livrarias Brasileiras na Região Sudeste 

ESTADOS NÚMEROS 
ABSOLUTOS 

% NA 
REGIÃO 

% NO 
BRASIL 

OBRAS 
GERAIS 

TÉCNICA 
CIENTÍFICA 

PROFISSIONAL 

 
RELIGIÃO 

 
TOTAL 

São Paulo 676 48 25 80 10 10 100 
R. Janeiro 335 24 13 74 14 12 100 
M. Gerais 360 25 13 65 13 22 100 
E. Santo 43 3 2 60 5 35 100 

Total 1414 100 53 74 12 14 100 
Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 

 

Na Região Sul (tabela 13) é interessante observar que, apesar do Rio Grande do Sul 

ser considerado o terceiro estado em termos de mercado editorial, após a pesquisa das 

livrarias da região Sul, o estado do Paraná aparece com um maior número de livrarias. 

 
 

Tabela 13 - Distribuição das Livrarias Brasileiras na Região Sul 

 
Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 

 

Os estados da região Nordeste (tabela 14) que apresentam o maior percentual de 

livrarias em relação ao total desta região são Bahia (21%), Ceará (19%) e Pernambuco (14%). 

Estes estados somados representam mais da metade das livrarias do Nordeste.  

 

 

 

 

 
 
 

Estados Números 
Absolutos 

% na 
Região 

% no 
Brasil 

% Obras 
Gerais 

% Técnica, 
Científica e 
Profissional 

% 
Religião 

%   
Total 

Paraná 185 44 7 75 10 15 100 
S. Catarina 66 16 2 71 14 15 100 

R.G. Sul 166 40 6 75 12 14 100 
Total 417 100 15 74 11 15 100 
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Tabela 14 - Distribuição das Livrarias Brasileiras na Região Nordeste 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 

 

Na região norte (tabela 15) destacam-se os estados do Pará, Rondônia e do Amazonas. 

Trata-se de uma região muito extensa e em fase de desenvolvimento, mas ainda distante dos 

padrões das regiões mais desenvolvidas, como a Sudeste e Sul.   

 
 

Tabela 15 - Distribuição das Livrarias Brasileiras na Região Norte 
Estados Números 

Absolutos 
% na 

Região 
% no 
Brasil 

% 
Obras 
Gerais 

% Técnica 
Científica 

Profissional 

% 
Religião 

% 
Total 

Acre 8 6 0 62 38 0 100 

Amazonas 37 28 2 70 6 24 100 

Amapá 7 5 0 72 14 14 100 

Pará 42 32 2 100 0 0 100 

Rondônia 25 19 1 76 12 12 100 

Roraima 4 3, 0 88 4 8 100 

Tocantins 9 7 0 75 25 0 100 

Total 132 100 5 77 10 13 100 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 

Na região Centro-Oeste (tabela 16) destaca-se o estado de Goiás, seguido do estado de 

Mato Grosso. Observa-se nesta região o mesmo quadro de grande extensão territorial e baixa 

ocupação se comparada as regiões Sudeste e do Sul. Cabe lembrar, no entanto, que esta região 

está em franca expansão e estes índices tendem a melhorar.  

 

 

Estados Números 
Absolutos 

% na 
Região 

% no 
Brasil 

% Obras 
Gerais 

% Técnica, 
Científica 

Profissional 

% 
Religião 

% 
Total 

Alagoas 30 6 1 77 7 16 100 
Bahia 110 21 4 76 6 18 100 
Ceará 98 19 4 60 25 15 100 

Maranhão 49 9 2 69 23 8 100 
Paraíba 40 8 2 55 20 25 100 

Pernambuco 75 14 3 79 12 9 100 
Piauí 35 7 1 62 26 12 100 

R.G. Norte 50 9 2 64 20 16 100 
Sergipe 37 7 1 60 24 16 100 
Total 524 100 20 68 17 15 100 
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Tabela 16 - Distribuição das Livrarias Brasileiras na Região Centro Oeste 

Estados Números 
Absolutos 

% na 
Região 

% no 
Brasil 

Obras 
Gerais 

Técnica 
Científica 

Profissional 
Religião Total 

Goiás 47 40 2 68 17 15 100 
M. Grosso do Sul 30 25 1 53 14 33 100 

Mato Grosso 41 35 1 81 7 41 100 
Total 118 100 4 66 13 21 100 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 

 

Os números do Distrito Federal (tabela 17) refletem sua posição como o epicentro 

político com nível de renda alta e grande atividade cultural por ser a capital da república. 
 

 

Tabela 17 - Distribuição das Livrarias Brasileiras no Distrito Federal 
Unidade 

da 
Federação 

Números 
Absolutos 

% na 
Região 

% no 
Brasil 

% Obras 
Gerais 

% Técnica, 
Científica, 

Profissional 

% 
Religião 

% 
Total 

D. Federal 71 100 3 69 19 71 100 
Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 

 

Em todas as regiões a categoria mais vendida é “Obras Gerais”, seguida da categoria 

“Religiosos” e “Científica Técnica e Profissional”. O estado de São Paulo apresenta uma 

relação de livrarias por habitantes muito maior em relação ao resto do país, assim como o 

Distrito Federal e os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe 

apresentam índices relevantes de habitantes por livrarias. Porém, não se pode desconsiderar a 

concentração populacional (tabela 18) de São Paulo que é muito maior, além dos bons 

indicadores de nível de leitura dos estados do Sul e Sudeste, que refletem o alto nível de 

escolaridade e da situação econômica destas regiões. Brasília se destaca por ser a capital 

federal e os estados de Sergipe e Rio Grande do Norte têm resultados surpreendentemente 

positivos. Na região Norte, Rondônia se destaca com seus 74.236 habitantes por livraria e 

Tocantins, Amapá, Acre e Roraima imprimiram um esforço maior para o cadastro de novas 

livrarias no Banco de Dados.  
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 Tabela 18 - Número de Habitantes por Livraria no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnóstico do Setor Livreiro – Associação Nacional de Livrarias 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estados População Número de 
Livrarias 

Número de  
Hab.p/Livraria 

Acre 1.006.595 8 125 824 
Alagoas 2.917.664 30 97 255 

Amazonas 4.732.068 37 127 893 
Amapá 934.068 7 133 438 
Bahia 13.435.612 110 122 141 
Ceará 7.758.441 98 79 167 

DF 2.189.688 71 30 840 
Espírito Santo 3.250.219 43 75 586 

Goiás 5.306.459 47 112 903 
Maranhão 5.873.655 49 119 870 

Minas Gerais 18.553.312 360 51 536 
M. Grosso Sul 2.190.702 30 73 023 

M. Grosso 2.651.335 41 64 666 
Pará 6.574.993 42 156 547 

Paraíba 3.518.595 40 87 964 
Pernambuco 8.161.862 75 108 824 

Piauí 2.923.725 35 83 535 
Paraná 9.906.866 185 53 550 

Rio de Janeiro 14.879.118 335 44 415 
R.G. Norte 2.888.058 50 57 761 
Rondônia 1.855.907 25 74 236 
Roraima 657.302 4 164 325 
R.G. Sul 10.510.992 166 63319 

S. Catarina 5.607.233 66 84 958 
Sergipe 1.874.613 37 50 665 

São Paulo 40.000.056 676 59 171 
Tocantins 1.630.181 9 181 131 
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3. Metodologia 
 

Para Lakatos e Marconi (2007), a pesquisa científica não pode se limitar a uma 

descrição de fatos levantados empiricamente, mas desenvolver uma interpretação dos dados 

obtidos, correlacionando a pesquisa com o referencial teórico de forma que possa embasar o 

significado dos dados e fatos levantados.  

Por este motivo alguns autores tanto de pesquisa científica, como de marketing foram 

pesquisados para orientar a metodologia da pesquisa a ser aplicada neste estudo.  

Malhotra (2006) argumenta que a pesquisa exploratória ajuda a compreender o 

problema enfrentado pelo pesquisador e é indicada quando se faz necessário definir um 

determinado problema com maior precisão, identificar caminhos relevantes de ação ou obter 

dados adicionais antes de se decidir ou poder solucionar uma questão. O autor complementa 

que a definição das informações necessárias é realizada de forma ampla em um processo 

flexível e versátil, por não empregar protocolos e procedimentos formais; raramente são 

utilizados questionários estruturados, grandes amostras e planos de amostragem por 

probabilidade e assim os pesquisadores estão sempre atentos para novas idéias e percepções à 

medida que prosseguem com a pesquisa; a pesquisa baseia-se em uma amostra pequena e não 

representativa, de avaliação qualitativa dos dados primários. Por estes motivos, as 

constatações da pesquisa exploratória devem ser consideradas ensaios, resultados não 

definitivos ou dados para pesquisas posteriores. A flexibilidade e a versatilidade deste modelo 

permitem aos pesquisadores alterar a direção da pesquisa de acordo com a necessidade ou 

novas descobertas.  

Com relação à amostragem, Malhotra (op. Cit) define como não-probabilística, ou 

seja, trata-se de uma técnica que não utiliza seleção aleatória, que tem por base a avaliação 

pessoal do pesquisador. Este tipo de seleção inclui os formatos por julgamento, conveniência, 

quotas e bola de neve.  

Assim, com base neste autor, a concepção de pesquisa a ser utilizada será a do tipo 

Exploratória com utilização de dados secundários, que por definição pode ser aplicada, entre 

várias finalidades, para formular um problema e identificar caminhos alternativos de ação, 

quando as informações necessárias são definidas de forma muito ampla. Neste caso o 

processo de pesquisa deve ser flexível e não estruturado e a amostra, pequena e não-

representativa. Porém Lakatos e Marconi (2007, p.225) afirmam sobre amostragem que “por 

não ser censitária, não abrange a totalidade dos componentes do universo, surgindo a 

necessidade de investigar apenas uma parte dessa população”. As autoras também 
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complementam que é importante, portanto, escolher a amostra de tal forma que o todo seja o 

mais representado possível e que os resultados obtidos sejam também os mais legítimos.  

Pois, “o conceito de amostra é ser uma porção ou parcela convenientemente selecionada do 

universo (população), é um subconjunto do universo”.  

Desta forma, a pesquisa exploratória de dados secundários vem ao encontro do 

objetivo deste estudo que é analisar como se dá a comercialização de livros acadêmicos pelas 

livrarias on-line a partir de fatores identificados em estudos desenvolvidos anteriormente.  

Gil (1999, p. 43) diz que a pesquisa exploratória “tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos 

de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. Habitualmente 

envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudo de 

caso. Procedimentos de amostragens e técnicas quantitativas de coleta de dados não são 

costumeiramente aplicados nestas pesquisas”. Finaliza explicando que o produto final deste 

processo se transforma em um problema mais esclarecido que pode ser investigado mediante 

procedimentos mais sistematizados.  

O comportamento do pesquisador na observação simples é o de um espectador que 

observa de maneira espontânea os fatos que ocorrerem, permanecendo alheio à situação em 

estudo. Gil (1999, p. 118) adverte que  

 

“Embora a observação simples possa ser caracterizada como 
espontânea, informal, não planificada, coloca-se num plano científico, 
pois vai além da simples constatação dos fatos. Em qualquer 
circunstância, exige um mínimo de controle na obtenção dos dados. 
Além disso, a coleta de dados por observação é seguida de um 
processo de análise e interpretação o que lhe confere a sistematização 
e o controle requeridos dos procedimentos científicos”. 

 

Gil (op.Cit.) defende que a observação simples apresenta uma série de vantagens, 

como a obtenção de elementos que podem definir problemas de pesquisa; facilidade na 

elaboração de hipóteses sobre o problema pesquisado; e facilidade na obtenção de dados que 

não serão questionados pelos membros pertencentes ao grupo estudado. Porém sinaliza a 

existência de algumas limitações, como a possibilidade de influência da opinião do 

pesquisador; dependência da memória do pesquisador para o registro das observações; 

possibilidade de uma ampla margem de subjetividade e parcialidade na interpretação do 

fenômeno estudado. 
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Aaker, Kumas e Day (2001, p. 94) afirmam que  

“a pesquisa exploratória é usada quando se busca um entendimento 
sobre a natureza geral de um problema, as possíveis hipóteses 
alternativas e as variáveis relevantes que precisam ser consideradas. 
Normalmente, existe pouco conhecimento prévio daquilo que se 
pretende conseguir. Os métodos são muito flexíveis, não estruturados 
e qualitativos, para que o pesquisador comece seu estudo sem 
preocupações sobre aquilo que será encontrado. A falta de estrutura 
rígida permite que se investigue diferentes idéias e indícios sobre a 
situação.”  

 

E ainda complementam que “a pesquisa exploratória é também útil para o 

estabelecimento de prioridades entre questões de pesquisa e para o aprendizado sobre os 

problemas práticos na execução do trabalho.” Para estes autores na pesquisa exploratória as 

hipóteses são vagas, pouco definidas ou até mesmo nem existem.   

Aaker, Kumas e Day (2001, p. 94) orientam que 

 

 “o primeiro passo é usar técnicas exploratórias para levantar todas as 
possíveis causas do problema. Assim, o levantamento desenvolve-se 
da mesma maneira que o trabalho de um detetive, ao eliminar 
suspeitos improváveis de um crime. As evidências obtidas com a 
pesquisa descritiva geralmente são suficientes para filtrar muitas das 
possíveis causas”.        

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa será utilizada a coleta de dados secundários em 

três etapas: 

1. Levantamento de atributos mais importantes para a atração e retenção de clientes 

usados pelas livrarias on-line que foram determinados em estudos anteriores, 

publicados ou apresentados em eventos acadêmicos; os atributos estão divididos nos 

itens: ambiente da loja (home page), que abrange design, volume e qualidade de 

informações e visualização de links; apresentação dos produtos, que ser refere às suas 

características, consulta dos detalhes, qualidade das informações e recursos de 

visualização; comunicação com o cliente durante a visita sobre promoções de vendas, 

apresentação de campanhas publicitárias, disponibilidade de informações e notícias 

sobre a empresa; comunicação com o cliente na pós-venda ou após a visita por meio 

de envio de newsletters de outros tipos de mensagens; existência de facilitadores da 

compra, como agentes de recomendação, acesso ao carrinho de compras, possibilidade 

de comparação de produtos e cálculo de custos; existência de funcionalidades de 
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interatividade, como disponibilidade de página com respostas para perguntas, acesso 

para contato on-line e off-line, ferramenta para rastreamento do pedido e 

gerenciamento de dados do comprador e de terceiros, no caso de compra de presentes; 

funcionalidades de personalização do web site, que é o reconhecimento de entrada do 

cliente; navegação, que engloba facilidade e sistemas de busca do produto, de trânsito 

pelo site, localização e detalhamento do menu; processo de pagamento, como cálculo 

de custos e preço, meios oferecidos, possibilidade de troca do meio e informação de 

procedimentos de segurança; personalização da compra; prazo de entrega; garantias de 

entrega no prazo estabelecido, com integridade física do produto, do cumprimento das 

etapas do processo e de devolução; políticas de segurança implementadas através de 

certificação digital, firewalls, utilização de senhas e notificações automáticas; políticas 

de privacidade garantidas por meio de informações sobre o gerenciamento e 

preservação dos dados pessoais e prática de procedimentos de permissão para 

comunicação posterior. O roteiro completo desta pesquisa se encontra no anexo deste 

trabalho.  

 

2. Pesquisa de observação dos atributos, conforme levantamento citado no item 

anterior, existentes nas livrarias on-line, pré-selecionadas por critério de julgamento e 

conveniência; a seleção das livrarias eletrônicas para o objeto desta pesquisa foi feita 

por amostragem não-probabilística por julgamento, tendo como base a revisão teórica 

realizada junto aos autores de pesquisa de marketing, porém considerando a 

observação de Lakatos e Marconi sobre a necessidade da representatividade da 

amostra. Por isto, foram selecionadas seis lojas eletrônicas da lista elaborada pela E-

Bit Informação, que utiliza para isto um sistema de avaliação – o bitConsumidor - que 

reúne informações sobre Comércio Eletrônico coletadas junto a consumidores após a 

realização das suas compras. A empresa reúne aproximadamente 700 lojas on-line que 

são divididas por categorias de produtos. As lojas conveniadas ao sistema de pesquisa 

são classificadas nas categorias bronze, prata, ouro ou diamante, conforme a opinião 

de seus próprios clientes. Para estimular a participação nas pesquisas dos 

consumidores associados, a empresa criou uma moeda virtual que permite aos seus 

associados participar de sorteios de produtos. O critério de seleção das seis lojas 

eletrônicas baseou-se na classificação obtida (ouro, prata e diamante), quantidade de 

avaliações (mais de 10.000) e descrição de produtos vendidos na lista conforme 

critério de agrupamento em categorias da E-Bit – categoria Livros, Revistas e Jornais. 
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A categoria Livros, Revistas e Jornais reúne sites de assinaturas de jornais e revistas, 

estabelecimentos que vendem artigos de papelaria e outros produtos. Assim, serão 

objeto de avaliação deste estudo as lojas relacionadas na tabela 19 que, no momento 

do início da pesquisa, detinham as melhores posições: 

 
Tabela 19 – Livrarias selecionadas para pesquisa 

Nota Loja Descrição da loja Avaliações

Ouro Arte Pau Brasil Livraria Virtual Livros, CD-Rom, vídeos e revistas + de 10.000
Ouro Cia dos Livros Livros Diversos + de 10.000
Ouro Fnac Livros, CD´s e DVD´s, eletrônicos + de 10.000
Ouro Livraria Cultura Livros + de 10.000
Ouro Siciliano Livros nacionais e importados + de 10.000
Prata Livraria Saraiva Livros, Cds, Filmes, Software e Papelaria + de 100.000  

Fonte: E-Bit – tabela montada pela autora 
 

3. Levantamento de dados sobre o Comércio Eletrônico no Brasil com a função de 

nortear o panorama do segmento, conforme apresentado no capítulo 1 –  Panorama 

do Comércio Eletrônico no Brasil. Foram pesquisados institutos de pesquisa que 

monitoram a prática de Negócios Eletrônicos, como o Instituto IBOPE/NetRatigns 

e a empresa E-Bit, associações de classe, como Câmara E-net e outras entidades 

relacionadas ao setor, como a Câmara Brasileira de Livros, entre outras.   

 
A E-Bit, fundada em 1999, é uma empresa pioneira na realização de pesquisas sobre 

hábitos e tendências de Comércio Eletrônico no Brasil e conta com cerca de 700 lojas 

eletrônicas nacionais conveniadas que são avaliadas pelos consumidores após a realização das 

compras e classificadas nas categorias bronze, prata, ouro e diamante. Os consumidores 

avaliam a facilidade ao comprar, a seleção de produtos, as informações sobre os produtos, 

preços, navegação, entrega no prazo, qualidade dos produtos, qualidade do atendimento a 

clientes, política de privacidade e manuseio e envio dos produtos. O detalhamento do modo 

de classificação aplicado pela E-Bit se encontra no Anexo deste estudo. 

4. O Comércio na Rede Mundial 
 

4.1. Internet – Histórico e Conceitos 
 

A Internet é uma rede internacional de computadores projetada, a princípio, pelo 

governo dos Estados Unidos como uma alternativa de meio de comunicação em rede. 
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Segundo descrito por Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001), no final dos anos 60, a Advanced 

Research Projects Agency of the Department of Defense - ARPA, instituição de defesa norte-

americana, patrocinou uma conferência que reuniu diversos estudantes na Universidade de 

Illinois - Urbana-Champaign. Nesta conferência, em que os pesquisadores discutiram sobre 

formas de comunicação entre grandes computadores, a ARPA apresentou projetos para 

integrar em rede os principais sistemas de computadores entre as diversas universidades que 

financiava. A conexão operava com linhas de comunicação a uma velocidade de 56KB 

(1K=1024 bits por segundo) em uma época em que as conexões por telefone operavam a uma 

velocidade de 110 bits por segundo. Logo depois deste evento, em 1969, a ARPA 

implementou, em plena guerra fria, a ARPANet que seria a pedra fundamental da atual 

Internet, um projeto que visava à descentralização da rede e assim pudesse garantir a 

comunicação entre todos os outros computadores em situações adversas. A fragilidade das 

redes de computadores centralizada ficou evidente durante a II Guerra Mundial e as Guerras 

da Coréia e do Vietnã.  

 

“A rede foi desenhada para operar sem um controle centralizado para 
assegurar a continuidade do trânsito de informação caso parte dela 
falhasse, sendo que o principal objetivo da ARPA era permitir que um 
grande número de usuários pudesse enviar e receber mensagens 
simultaneamente, usando uma única plataforma por meio de TCP 
(Transmission Control Protocol), os protocolos de comunicação que 
garantiam a integridade das mensagens até o destino final”. (DEITEL 
et al, 2001, p. 5). 

 

Diferente do planejado, que visava o compartilhamento de computadores entre 

pesquisadores e estudantes, o resultado deste feito foi o estabelecimento de uma forma de 

comunicação fácil e rápida que se tornou conhecida como eletronic mail (e-mail).  

Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001, p. 6) afirmam que paralelamente outras 

organizações desenvolveram suas próprias redes de comunicação e o desafio da ARPA foi 

então o de fazer com que estas redes pudessem se intercomunicar. Para isso foi criado o IP 

(Internetworking Protocol) que permitiu a “rede das redes”, a arquitetura atual da Internet.  

Inicialmente o uso da Internet era limitado às universidades e instituições de pesquisa 

e em seguida a sua aplicação passou a ser direcionada para fins militares e o Exército passou a 

ser o seu principal usuário. Em seguida, o governo americano liberou a Internet para fins 

comerciais o que provocou a geração de um alto investimento devido ao entendimento de que 

com a sua utilização seria possível às empresas prestarem melhores serviços aos seus clientes. 
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A introdução da World Web Wide permitindo aos usuários fixar e enxergar 

documentos em diversos formatos (textos, quadros, animações, som e vídeos) só aconteceu 30 

anos depois do advento da Internet, em 1990 pelo European Laboratory for Particle Physics, 

juntamente com diversos protocolos de comunicação que formam o backbone da WWW. 

Liderado por Tim Berners-Lee, os desenvolvedores criaram um padrão chamado Hypertext 

Markup Language, ou HTML, como um veículo para compartilhar informação sobre física de 

alta energia entre físicos trabalhando em um ambiente internacional disperso, conforme 

Tapscott (op.Cit.).  

A Internet e a WWW podem ser incluídas entre os mais importantes inventos da 

humanidade por permitirem que os computadores deixassem de ser instrumentos de operações 

isoladas e ainda mesclar computação e tecnologias de informação, que resultaram em 

processos de trabalho mais fáceis, informações mais acessíveis, exposição mundial de 

indivíduos e organizações e em conseqüência a mudança da natureza negócios.  

Para Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001, p. 7) o crescimento em razão geométrica do 

uso de computadores em diversos campos do conhecimento e de negócios incrementou o 

desenvolvimento, tanto de máquinas, como de sistemas e conseqüentemente reduziu seus 

custos. Assim recentemente, entramos na chamada Era do Conhecimento. O poder da 

comunicação e a importância do conteúdo passaram a ser os pontos-chave de discussão sobre 

negócios na Internet. A experiência adquirida ao longo destes poucos anos de Negócios 

Eletrônicos demonstram que o seu sucesso está em entender as necessidades do público e 

oferecer-lhe o conteúdo adequado.  

Em 1992, o governo americano liberou a Internet do controle estatal e permitiu o seu 

desenvolvimento a partir de recursos da iniciativa privada.  

A World Wide Web tornou a Internet muito mais intuitiva e de fácil operação, 

possibilitando sua utilização por pessoas sem conhecimento técnico e de atividades não 

acadêmicas. A ARPANet deixou de existir em 1990 e entraram em cena os provedores de 

acesso comerciais – empresas conectadas à Internet que permitem que seus assinantes 

conectem os seus computadores à rede. A partir do surgimento da World Wide Web, a 

Internet dá início a uma evolução sem precedentes no campo da comunicação. Takahashi 

(2000, p. 3), em estudo realizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) aponta que 

“nos Estados Unidos, a Internet atingiu 50 milhões de usuários em somente quatro anos, 

enquanto, para atingir esse número de usuários, o computador pessoal tardou 16 anos, a 

televisão 13, e o rádio, 38”. 
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 “O nome Internet é derivado da junção de duas palavras em inglês, 
international network, que significa rede internacional e designa a rede 
mundial pública de computadores interligados, por meio da qual são 
transmitidos dados e informações para qualquer usuário que esteja 
conectado a ela. A World Wide Web, também conhecida pelas 
abreviaturas WWW, W3 ou simplesmente Web, é a designação de um 
dos serviços oferecidos na Internet, uma interface de utilização 
simples que permite acessar uma grande diversidade de serviços na 
rede mundial”. (LIMEIRA, 2003, p. 4)  
 

Intranet e Extranet são outras classificações para diferenciar as aplicações da 

tecnologia Internet. Enquanto a Intranet engloba as aplicações dirigidas ao público interno das 

empresas, a Extranet é a aplicação que integra parte do público externo (parceiros, clientes, 

fornecedores, representantes etc.) à empresa.   

 

 “O Ambiente empresarial tem vivenciado várias mudanças nos 
últimos anos, as quais têm definido novos contornos para os vários 
setores de economia e seus relacionamentos internos e externos, 
inclusive com os clientes e consumidores. O Ambiente empresarial 
atual, por um lado, tem exigido que a TI ofereça soluções e suporte 
para as suas novas necessidades, e, por outro lado, exige a 
identificação e aproveitamento de novas oportunidades que a TI 
oferece. Algumas das principais características do novo ambiente 
empresarial são a globalização em massa e estratégias de negócio. 
Essas características estão diretamente relacionadas com o comércio 
eletrônico, principalmente por este ser um de seus grandes 
facilitadores e viabilizadores”. (Albertin, 1999, p. 64) 

  

Na nova era não predominam máquinas inteligentes, mas indivíduos que, por meio de redes, 

podem combinar sua inteligência, seu conhecimento e sua criatividade para criar riqueza e 

desenvolvimento social. A nova economia que surge com esta nova era é chamada de 

economia digital porque a informação, em todas as suas formas, torna-se digital, reduzida a 

bits, isto é, códigos binários formados pela combinação dos números um e zero, armazenados 

em computadores e que circulam na velocidade da luz por meio de redes. Na velha economia 

o fluxo da informação era físico, ou seja, o meio de circulação da informação se baseava em 

pessoas ou objetos físicos, como dinheiro, cheque, livros, revistas, relatórios, cartas, discos, 

partituras, faturas, notas fiscais, bilhetes de passagens aéreas, mapas, fotografias, filmes, 

malas-diretas, folhetos, anúncios, reuniões, vendedores, telefonemas, transmissão de televisão 

entre outras coisas.  
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“Don Tapscott foi um dos primeiros autores a refletir sobre o impacto 
das novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) sobre a 
atividade empresarial e os modelos de negócios. Em seu livro The 
Digital Economy, publicado em 1996, Tapscott afirma que, desde o 
final do milênio, o mundo está presenciando o nascimento de uma 
nova era chamada “age of networked intelligence”, ou a “era da 
inteligência em rede”, na qual surgem uma nova economia, uma nova 
política e uma nova sociedade, baseadas no “networking of human 
intelligence through technology”. (LIMEIRA, 2003, p. 31) 

 

A essencial transformação provocada pela Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) e pela Internet é a separação da informação de seu meio físico de transporte, rompendo 

a forma tradicional de comunicação e formação da cadeia de valor. Ao contrário da velha 

economia, a nova economia é simultaneamente rica e de alta cobertura. 

A cadeia de valor – seqüência de ações agregadoras de valor – sofre impacto em 

decorrência da transformação do processo de informação. Segundo Tapscott (2001) a 

informação desenha a relação entre as partes da cadeia de valor e passa a ser a base da 

vantagem competitiva. A TIC e a Internet alteram a estrutura do relacionamento corrente 

porque desfazem o poder fundamentado na exclusividade de acesso e de informação. Setores 

que possuem alta participação da informação na estrutura de custos, ou que possuem produtos 

com grande conteúdo de informação, ou a distribuição representa um item de alto custo são os 

que mais sofrem este impacto. 

As barreiras de entrada de concorrentes caem e fragiliza todo o setor quando a 

informação se torna digital. 

Para Albertin (op.Cit.), a diferença entre a nova e a antiga economia está 

fundamentada em doze fatores que possibilitam uma melhor compreensão da transformação 

de negócio que é exigida das empresas que buscam o sucesso. O quadro 2 traça um 

comparativo entre a visão da nova economia de Albertin e a antiga economia. 
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Quadro 2 – A Velha e a Nova Economia 
 Velha Economia Nova Economia 

Conhecimento 
Conhecimento vem da alta-gerência, 
de acordo com as necessidades das 

funções.   

Economia de conhecimento possibilitada pela TI e criada pelo ser-humano. Informação e 
tecnologia tornam-se parte do produto. Os ativos-chave são os ativos inteligentes. Foco nos 

trabalhadores de conhecimento.  

Digitalização Informação analógica ou física: 
presencial, por telefone, em papel.  

Informação digital permite armazenamento, transmissão e tratamento de enormes volumes de 
informação. Queda de barreiras das organizações e das nações.   

Virtualização Informação analógica; Caráter físico. A informação digital tornam as características virtuais e alteram o metabolismo da economia, das 
organizações, dos relacionamentos e da natureza da atividade econômica.  

Molecularização Organizações individuais e 
independentes. 

Economia molecular. Conjuntos de entidades e indivíduos formam a nova organização. Exige 
alteração nos processos gerenciais. 

Integração e 
interconexão em redes.  Criação de riqueza isoladamente.  Economia em rede, integrando moléculas em conjuntos, que se conectam a outros conjuntos para 

a criação de riqueza. 

Desintermediação Funções e níveis intermediários entre 
produtor e cliente.  

As redes digitais eliminam as funções intermediárias entre produtor e cliente. Negócios, funções e 
pessoas movem-se dentro da cadeia para criar um novo valor.  

Convergência 

Economia segmentada (Indústria, 
Comércio e Serviço. Convergência 
não obrigatória. Relacionamento 

fornecedor-cliente.  

O setor econômico dominante está sendo criado por 3 indústrias convergentes que são as de 
computação, de comunicações e de conteúdo. 

Inovação A inovação ainda é insipiente e visa a 
solucionar problemas pontuais. 

Baseada na inovação (linha chave que inclui a renovação contínua de produtos, sistemas, 
processos, comercialização e pessoas); A imaginação humana é a principal fonte de valor. O 
desafio é criar um ambiente em que a inovação seja valorizada, recompensada e encorajada.   

Presunção  Distâncias físicas. Produção em 
massa. 

Não há distância entre clientes e produtores; Produção customizada; Necessidade de produtos 
específicos para desejos individuais. Envolvimento dos clientes no processo de produção.   

Proximidade Distâncias físicas e ações locais que 
determinam a essência do negócio.   

A proximidade torna-se uma direção e variável-chave na atividade econômica e no sucesso do 
negócio. 

Globalização 

Empresas nacionais e multinacionais 
agem localmente em todas as 

direções (fornecedores, empregados e 
clientes). 

As empresas são transnacionais, globais e internacionais. Conexão com clientes, fornecedores, 
empregados e parceiros ao redor do mundo. 

Dissonância A produção vem do chão de fábrica.  

A natureza e os requerimentos da força do trabalho diferem. Redefinição do conceito de trabalho; 
Tendência ao auto-emprego; Criação de pequenas indústrias baseadas em conhecimento e 

trabalho por contrato; O capital intelectual é o recurso mais valorizado; A produção vem das 
mentes inovadoras dos trabalhadores do conhecimento.  

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora
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4.2. Negócios Eletrônicos e Comércio Eletrônico 
 

Para Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001. p. 8) estes dois termos são freqüentemente 

confundidos. O Comércio Eletrônico ou E-Commerce envolve as trocas entre consumidores, 

parceiros de negócios e comerciantes, ao fazer com que fornecedores interajam com 

produtores, consumidores se relacionem com representantes de vendas e transportadores 

viabilizem a distribuição. Já o Negócio Eletrônico ou E-business, apesar de ser composto 

pelos mesmos elementos, volta-se para as operações que serão realizadas apenas entre as 

organizações, como produção, desenvolvimento, infra-estrutura e gerenciamento de produto. 

Tanto o Negócio Eletrônico como o Comércio Eletrônico aceleraram as transações 

comerciais e como resultado, intensificaram a competição. Os negócios, cada vez mais, 

precisam constantemente se ajustar às novas tecnologias, integrar sistemas mais eficientes e 

responder às necessidades das pessoas em todo o mundo. Neste novo modelo de negócios, os 

desafios diferem do modelo tradicional de negócios no mundo físico. Os produtos são feitos 

de acordo com as preferências dos consumidores, bons profissionais são difíceis de serem 

encontrados e mantidos e os competidores precisam agora desenvolver uma ação colaborativa 

para que possam sobreviver, lembrando-se o tempo todo de que o consumidor não precisa de 

muito esforço para se locomover de um ponto comercial para outro. 

Ainda para Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001, p. 28) muitos são os benefícios de se 

estruturar negócios na Internet. Os Negócios Eletrônicos podem oferecer personalização, 

serviços de alta qualidade e distribuição diferenciada, porém por intermédio de diversos 

modelos de negócios.  

 

4.2.1. Ambiente de Negócios Eletrônicos  

 

Entende-se por Negócios Eletrônicos, também chamado de e-business, o conjunto de 

todos os processos internos do negócio, como produção, administração de riscos, finanças, 

desenvolvimento de estratégias, administração do conhecimento e recursos humanos, 

incluindo o Comércio Eletrônico. Ou seja, o termo Negócio Eletrônico abrange todos os itens 

da cadeia de valor em um ambiente eletrônico.  

“E-business ou negócio eletrônico pode ser entendido como o uso da 
Internet por uma organização no sentido de alterar seus processos, 
com o objetivo de aumentar o alcance e a riqueza das relações com os 
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clientes, empregados, fornecedores, parceiros e comunidade”. 
(Breternitz, 2005, p. 194) 

 

Melhoria da produtividade e aumento da eficiência, capacitação das empresas na 

comunicação com parceiros, fornecedores e clientes, conexão de sistemas de informação e 

realização de comércio de uma maneira rápida, fácil e segura são algumas das funções da 

tecnologia da Internet voltada para os negócios eletrônicos, segundo o site da IBM.  

 

Takahashi (2000) divide o Ambiente de Negócios Eletrônicos em sete possíveis 

aplicações baseadas na tecnologia da Internet: Government-to-Government, Business-to-

Government, Government-to-Consumer, Business-to-Consumer, Business-to-Business,  

Business-to-Employees e Consumer-to-Consumer  

 O Government-to-Government (Governo a Governo - G2G) permite a integração e o 

acesso a informações entre Governos nas instâncias federal, estadual e municipal, pertinentes 

a administração pública, como liberação de verbas. O Business-to-Government (Negócio a 

Governo - B2B) faz a integração entre empresas do setor privado com os Governos e vice-

versa. O portal Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), por exemplo, tem a função de 

viabilizar as compras feitas pelo Governo Federal, interagindo de forma eletrônica com as 

empresas interessadas em fornecer seus produtos e serviços. As aplicações que visam à 

integração entre o Governo e a população em geral são chamadas de Government-to-

Consumer (Governo a Consumidor – G2C), sendo uma das mais conhecidas o sistema para a 

declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoas físicas, realizada por meio da 

Internet. Entre empresas e consumidores existe o Business-to-Consumer (Negócio a 

Consumidor - B2C) que pode ser exemplificado pelos portais Pão de Açúcar 

(www.paodeacucar.com.br) e Submarino (www.submarino.com.br), sediados no Brasil, ou 

Amazon (www.amazon.com), sediado nos Estados Unidos. O Business-to-Business (Negócio 

a Negócio - B2B) integra o relacionamento entre empresas, como o portal Korpex 

(www.korpex.com.br) que faz a venda de material de escritório para clientes do mundo 

corporativo. Ainda neste âmbito, o Business-to-Employees (Negócio a Funcionários - B2E) 

contribui com a viabilização do acesso e troca de informações entre a empresa e seus 

colaboradores. Entre consumidores esta aplicação é a chamada Consumer-to-Consumer 

(Consumidor a Consumidor - C2C) que possibilita o acesso entre pessoas físicas em 

transações de compra e venda. Portais de leilão eletrônico, como o Mercado Livre 
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(www.mercadolivre.com.br), sediado no Brasil, e o eBay (www.ebay.com), sediado nos 

Estados Unidos são alguns exemplos.  

O Negócio Eletrônico ainda atua em diferentes segmentos que serão aqui citados 

apenas como um complemento, uma vez que não fazem parte deste estudo. São eles: o e-

Auction que são os leilões eletrônicos realizados pela Internet nos mesmos moldes dos leilões 

ao vivo; o e-Banking  que permite aos clientes das instituições financeiras o acesso pelo meio 

eletrônico dos serviços bancários, como pagamentos de contas, regates, aplicações e consultas 

de saldo entre outros; o e-Directories que é a forma eletrônica das listas telefônicas 

eletrônicas, serviço que no Brasil é prestado pela Telefônica e Listel entre outras empresas; o 

e-Gambling que são os cassinos eletrônicos que, por terem a possibilidade de se hospedarem 

em qualquer lugar do mundo, têm a vantagem de contornar a questão da sua ilegalidade em 

alguns países, como acontece no Brasil; virtualmente é possível jogar em qualquer site 

hospedado em um país onde o jogo é legal, bastando para isso ter um cartão de crédito ou de 

débito internacional; o e-Learning que possibilita o ensino à distância e possui diferentes 

modelos e recursos; o e-Trade que permite verificar cotações e  operar nas bolsas de valores 

em todo o mundo; o e-Procurement que é a plataforma para busca e cadastro de fornecedores 

com o objetivo de otimizar e racionalizar o relacionamento com os diversos provedores de 

serviços e produtos e efetuar as compras corporativas.    

Sobre a evolução dos negócios eletrônicos, Kalakota e Robinson (2002, p. 24) 

afirmam que “o impacto do comércio eletrônico está acontecendo em etapas. Na primeira 

etapa (1994 - 1997), o comércio eletrônico dizia respeito à presença”. Apesar de não terem 

noção sobre qual seria o retorno desta operação, as empresas se estabeleciam no mundo 

eletrônico apenas para estarem lá, com web sites que forneciam informações sobre a empresa. 

“A segunda fase (1997 - 2000) tratou das transações – comprar e vender no meio digital. O 

foco nessa fase estava no fluxo de pedidos e receita”.  

Os mesmos autores (p. 24) também já acreditam que estamos em uma nova etapa e 

fazem a seguinte avaliação:   

“hoje, o comércio eletrônico está entrando na terceira fase (2000 - ?), 
com o foco em como a Internet pode influenciar a lucratividade (...) 
Chamamos essa fase de e-business, e ela inclui todas as aplicações e 
os processos que permitem a uma empresa realizar uma transação de 
negócios (...) O e-business não trata apenas de transações de comércio 
eletrônico ou de compras e vendas pela Internet. É uma estratégia 
global de redefinição dos antigos modelos de negócios, com auxílio da 
tecnologia, para maximizar o valor do cliente e os lucros”.  
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Albertin (op. Cit) também aponta as aplicações de Negócios Eletrônicos no âmbito do 

gerenciamento da informação, tanto em aplicações internas à organização, quanto para 

aplicações externas, conectando parceiros, fornecedores e comunidades virtuais. A definição 

do autor para Comércio Eletrônico fala em realização de alguma transação ou evento dentro 

de uma infra-estrutura mais ampla denominada de “Negócios na Era Digital”, sendo algumas 

aplicações possíveis:  

• A inteligência de negócios (BI ou Business Intelligence): gerenciamento de 

sistemas de informações gerenciais para suporte à decisão;  

• O gerenciamento do conhecimento (KM ou Knowledge Management): 

gerenciamento do capital intelectual e do conhecimento da organização;  

• O gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM ou Supply Chain Management): 

integração das várias empresas que compõem a rede de suprimentos;  

• O gerenciamento do relacionamento com consumidores (CRM ou Customer 

Relationship Management): gerenciamento de todos os contatos realizados pela 

empresa com seus clientes, e em alguns casos, consumidores finais de seus 

produtos;  

• A resposta eficiente aos consumidores (ECR ou Efficient Consumer Response): 

iniciativas de integração de fabricantes e consumidores finais, que melhoram o 

fluxo de informações, processos e eficiência de toda a cadeia. 

 

Além das aplicações baseadas em tecnologia da Internet descritas por Takahashi (op. 

Cit), existem outras iniciativas ou formatos de Negócios Eletrônicos que possuem finalidades 

distintas:   

• Extranet: Área do ambiente eletrônico de acesso restrito, com várias ferramentas, 

que inclui um portal para comércio eletrônico, além de outros serviços que 

facilitam e agilizam o contato com o cliente;  

• Portal: diferencia-se da aplicação anterior porque o objetivo principal é fornecer 

informações institucionais sobre a empresa;  

• VMI ou Vendor Managed Inventory: ferramenta utilizada por empresas 

fornecedoras que monitora o estoque do cliente para abastecimento contínuo, que 

vem ao encontro do CPFR citado anteriormente;  

• SMI ou Supplier Managed Inventory: semelhante ao VMI, porém voltado para os 

fornecedores, com visibilidade das empresas clientes;  
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• Elemica: rede independente que congrega indústrias dos setores de químicos e 

plásticos para facilitar a compra e venda de uma variada gama de produtos;   

• EDI: sigla para Electronic Data Interchange, ferramenta para ordenar e armazenar 

informações eletronicamente e que permite a troca de documentos entre parceiros 

de negócios, como emissão e recebimento de pedidos, através de redes públicas ou 

privadas;  

• EAI: sigla para Enterprise Application Integration ou Integração de Aplicações 

Empresariais, abordagem para integração de aplicações de TI com sistemas 

legados sob diferentes plataformas corporativas e de um conjunto de ferramentas e 

tecnologias, e permite o compartilhamento de processos e dados dentro da mesma 

organização ou com parceiros. 

 

Dentro do contexto de SCM, o conceito de ECR está evoluindo para o CPFR 

(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment), que envolve o planejamento, 

previsão e reabastecimento colaborativo. Seu objetivo é responder antecipadamente às 

solicitações dos clientes por meio da colaboração entre estes e o fornecedor, ao longo da 

cadeia, na busca de um entendimento conjunto na relação de procura e oferta pelo menor 

custo, com melhor previsão de vendas, melhor planejamento da produção e na busca da 

satisfação do cliente. Assim, busca-se maximizar a eficiência desde o varejo, quando os 

produtos chegam ao consumidor final, passando pela indústria de bens de consumo, e, em 

alguns casos, com o objetivo de atingir até as indústrias fornecedoras das matérias primas para 

que atuem de forma integrada.  

Mercado Eletrônico é outra categoria de negócios que tem se desenvolvido muito e 

que segundo Kalakota e Robinson (2002, p. 96) são chamados de aplicações “matadoras” dos 

Negócios Eletrônicos e definidos como “qualquer intermediário que oferece um conjunto 

agregado de serviços para um grupo específico e bem definido de usuários”. Como exemplo 

existe o Transora, uma comunidade virtual que reúne manufaturas, varejistas e organizações 

membros do GS16 que se dedica ao desenvolvimento de soluções tecnológicas que buscam a 

redução dos custos da cadeia de suprimentos. O Transora foi recentemente assumido por uma 

divisão de negócios eletrônicos do Citibank, pertencente a grandes multinacionais como 

Johnson & Johnson, Nestlé, Colgate, Procter & Gamble e Unilever. Outro exemplo é 

                                            
6 organização mundial dedicada a desenhar e implementar padrões globais e soluções que incrementem 
eficiência e visibilidade às cadeias de suprimento e demandas globalmente e entre setores 
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Covisint, que pertence a empresas como DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Nissan e 

Renault (Sayon, 2003).  

Os portais também são exemplos de aplicações do Mercado Eletrônico. Ozaki (2003) 

apresenta este modelo como uma espécie de constituição e funcionamento de mercados 

eletrônicos, que juntamente com os aspectos jurídicos, deve estar de acordo com este modelo 

estratégico e acabam se influenciando mutuamente. De acordo com as necessidades do setor, 

é desenvolvido um modelo do conteúdo para o portal, que em conjunto com o modelo 

estratégico, jurídico e tecnológico formará a base de atratividade para clientes e fornecedores. 

Estes “atores” do mercado eletrônico serão responsáveis pela atualização de grande parte do 

conteúdo do próprio portal, bem como pela realização das transações. O sucesso de qualquer 

portal de mercado eletrônico depende do desenvolvimento de um número significativo de 

fornecedores e clientes.  

Como podemos perceber, existem inúmeras aplicações de negócios eletrônicos, que já 

começam a produzir resultados reais para as empresas.  

A rápida evolução tecnológica aliada ao interesse comercial das empresas 

fornecedoras de soluções tecnológicas está possibilitando o surgimento de várias novas 

aplicações. Porém, tecnologia por si só não traz resultados. Na verdade, esta rapidez pode até 

dificultar uma adoção mais racional de Negócios Eletrônicos, uma vez que gestores podem se 

iludir ou se deixar seduzir pelo falacioso argumento de que uma determinada tecnologia ou 

aplicativo pode trazer, por si só, resultados para as empresas.  

 

4.2.2. Negócios Eletrônicos e Vantagem Competitiva  

 

A obtenção de vantagem competitiva está intimamente relacionada às características 

da Internet porque podem contribuir para melhorar a comunicação entre os componentes da 

cadeia de valor da empresa.   

“nos dias de apogeu da reengenharia, muitas empresas enfocaram os 
itens errados (...) a maioria dos esforços de reengenharia 
empreendidos nos anos 90 não envolveu o cliente final, portanto eles 
não enfocaram a prioridade chave de facilitar os negócios do cliente 
com a empresa”. (SEYBOLD, 2000, p.34) 

 

Porém, a incorporação de Negócios Eletrônicos às atividades regulares de uma 

empresa é muito mais complexa do que parece à primeira vista e envolve altos investimentos. 

Entre outras decisões, sua estruturação requer a definição das atividades e processos 
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referentes a esta modalidade de negócios e sua interligação com as atividades tradicionais da 

empresa, como atribuição de responsabilidades, relacionamento de subordinação entre as 

estruturas eletrônica e tradicional e o estabelecimento dos pontos de comunicação que 

eliminem atritos e permitam a maior eficácia possível da realização das atividades.  

Além disso, como o contato com o cliente passa a ser virtual, isto é, por meio 

eletrônico, não é apenas o processo de vendas que se modifica, mas sim todo o conjunto da 

operação. A Internet faz a empresa estar potencialmente disponível 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, durante todo o ano. Ao possibilitar este contato mais constante com os clientes e 

consumidores, a Internet facilita o acesso às informações e a realização de comparações e a 

efetuação da compra de produtos ou contratação de serviços em diversas empresas sem que 

seja necessário despender, para isso, muito esforço. No mundo eletrônico o cliente está 

distante da força de vendas das organizações e age solitariamente ao transitar de uma loja para 

outra em segundos, sem ter que se locomover fisicamente, sem ter que sair do conforto da sua 

casa ou do seu local de trabalho. Como já mencionado anteriormente, o cliente on-line está à 

mesma distância de diversos varejistas, que é a distância de um clique de qualquer site. Desta 

forma, a atuação das organizações não é mais local ou regional. Por meio da rede, em tese, 

pode-se atingir clientes em qualquer ponto do planeta e a interação cliente-empresa não é 

mais pessoal. Nesta relação deixa de existir a figura do vendedor que traz consigo técnicas de 

persuasão, que as utiliza baseado em suas experiências e sensibilidade para entender o desejo 

do cliente e oferecer-lhe as melhores opções de seu catálogo e ainda fazer crescer o pedido, 

apresentando opções não solicitadas, porém adequadas ao perfil do cliente que está à sua 

frente. 

Porter (1999, p. 98) afirma que “Em qualquer empresa, a tecnologia da informação 

exerce efeitos poderosos sobre a vantagem competitiva, tanto no custo, como na 

diferenciação. A tecnologia afeta o próprio valor das atividades ou permite que as empresas 

conquistem a vantagem competitiva através da exploração das mudanças no escopo da 

competição. O autor relaciona a redução de custos e a acentuação da diferenciação como os 

grandes responsáveis pelo ganho de competitividade. A redução de custos não afeta apenas a 

linha de produção ou a distribuição, mas também a forma de atendimento do mercado, quando 

por exemplo, sai de cena a força de vendas no campo e entra o telemarketing. No que diz 

respeito à diferenciação, Porter (op. Cit) se refere a personalização dos produtos, como a 

configuração de acordo com as necessidades dos clientes.  

A utilização da Internet para a comercialização de produtos pode trazer diferentes 

resultados de acordo com o segmento analisado. Da mesma forma que o comércio físico, o 
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Comércio Eletrônico oferece diferentes graus de atratividade, dependendo do perfil do 

consumidor. Os modelos de negócios presentes na Internet mostram que se as empresas 

almejam bons resultados de suas operações na rede, devem encará-la como parte integrante do 

negócio atual. Ou seja, as operações na Internet devem estar alinhadas e, quando necessário, 

integradas com as operações tradicionais. É importante lembrar que a Internet oferece 

inúmeras oportunidades, fazendo deste um meio propício ao desenvolvimento de novos 

modelos de negócios. Outra observação é que as empresas tradicionais, aquelas que já 

operavam apenas no ambiente físico, estão operando no mundo virtual de forma intuitiva, 

exercitando esta nova modalidade na base da tentativa e erro.  

“Tanto as empresas do mundo físico estão se empenhando para atuar com operações 

de negócio eletrônico, como as que tiveram sua origem na rede também estão procurando 

construir um canal físico” (KALAKOTA E ROBINSON, 2002, p.91).  

Takahashi (2000:5) discorda da idéia de que a sociedade da informação é um modismo 

e afirma que   

“representa uma profunda mudança na organização da sociedade e da 
economia, havendo quem a considere um novo paradigma técnico-
econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial 
transformador das atividades sociais e econômicas uma vez que a 
estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em 
alguma medida, afetadas pela infra-estrutura de informações 
disponível (...). Tem ainda marcante dimensão social, em virtude do 
seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as 
distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de informação”.  

 

Para Porter (1991) uma empresa precisa ter uma estratégia consolidada quando tem 

pontos fortes que a diferenciam da estratégia dos concorrentes. Além disso, é sabido que 

empresas de segmentos diversos e em todo o mundo estão enfrentando grandes desafios para 

melhorar seu desempenho no mercado. Muitas organizações decidiram por ampliar os seus 

negócios por meio do Comércio Eletrônico. Outras optaram por dar início às suas atividades 

por meio do canal eletrônico, abrindo mão de qualquer ponto físico.  

Não há então como negar que a incorporação da Internet nos processos empresariais, 

adaptando-se a estrutura organizacional para atuação neste novo ambiente, é de suma 

importância no cenário empresarial atual.  

A demora apresentada por muitas empresas para tornar suas operações “ponto com” 

lucrativas, além da baixa participação percentual do volume de transações pela Internet em 

relação às transações por vias tradicionais, levaram muitos pesquisadores, empresários, 
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analistas e profissionais em geral a questionarem se realmente este meio revolucionaria os 

negócios da forma como se pregava no início da rede, por volta de 1995.  

Tapscott (op. Cit) é um dos autores que mais defende o impacto da Internet nos 

negócios, argumentando que uma revolução só vai ocorrer quando uma geração que ele 

chama de “Geração Net” ou “N-Gen” atingir a maioridade. São pessoas que em 1999 tinham 

entre 2 e 22 anos e que portanto puderam incorporar as tecnologias digitais em seu estilo de 

vida.   

Kalakota e Robinson (2002, p. 81) colocam que “evidentemente, estamos nas fases 

iniciais de uma revolução que está mudando a paisagem empresarial. Como qualquer 

revolução, haverá momentos de otimismo extremo, quando o potencial se revelar”. 

Os benefícios para se fazer negócios na rede são claros pois concentram um grande 

número de compradores e vendedores sobre uma base automatizada para as transações. Os 

mercados no mundo eletrônico ampliam as alternativas para os compradores, permitem aos 

vendedores o acesso a novos consumidores e reduzem os custos de cada transação para todos 

os envolvidos. Os marketplaces por serem softwares, ou seja, não sendo físicos, têm o poder 

de oferecer escala com um investimento adicional mínimo e projetar margens atraentes à 

medida que o mercado cresce.   

Muitas são razões para uma empresa adotar práticas de Negócios Eletrônicos, 

destacando-se a possibilidade de oferta de novos serviços e, conseqüentemente, expansão do 

mercado, maior visibilidade, fortalecimento do relacionamento com parceiros e clientes e 

redução de custos.  

Porter (2001) discute os impactos da Internet sobre a estratégia e competitividade e 

apresenta algumas das suas aplicações sobre a cadeia de valores de uma empresa. As várias 

aplicações possibilitadas pelos Negócios Eletrônicos estão disseminadas pela cadeia de valor 

de uma empresa e devem estar alinhadas com a estratégia para que possam trazer ou reforçar 

vantagens competitivas.  

Porém, Porter (op. Cit.) é cético com relação aos impactos revolucionários da Internet 

ao dizer que 

 

“temos que sair da retórica sobre ‘indústrias da Internet’, ‘estratégias 
de e-business’ e ‘nova economia’ e ver a Internet pelo que ela é: uma 
tecnologia capacitadora – um conjunto poderoso de ferramentas que 
pode ser usado, sabiamente ou não, em praticamente qualquer 
indústria e como parte de praticamente qualquer estratégia. (...) “a 
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Internet não representa uma quebra com o passado; ao invés, é o mais 
recente estágio na evolução da tecnologia da informação”.  

 

O autor reconhece também a importância da Internet ao afirmar que “a questão chave 

não é se devemos utilizar a tecnologia da Internet – as companhias não têm escolha se 

quiserem se manter competitivas – mas como utilizá-la”.  

Amit & Zott (2001 apud Ozaki, 2003) avaliam diversas formulações sobre estratégia e 

criação de valor, considerando inclusive a de Porter, e como conclusão explicam que falta um 

melhor entendimento sobre as reais possibilidades oferecidas pelos Negócios Eletrônicos. Ou 

seja, novas combinações de informação podem ser extraídas das oportunidades para a criação 

de valor considerando a adequação entre produtos físicos e serviços, inovações na 

configuração de transações e a integração de recursos, capacidades, regras e relacionamentos 

entre fornecedores, parceiros e clientes. Os autores ainda identificaram quatro fontes de 

criação de valor em negócios eletrônicos, a saber:  

• Eficiência: uma das fontes primárias de valor que reduz as diferenças entre 

informação e nos custos para a procura de clientes e nas negociações e ainda 

melhora o desempenho das transações ao permitir decisões mais rápidas, baseadas 

em informações de qualidade, redução de custos de distribuição, estoques e 

simplificação das transações;  

• Complementaridades: bens agrupados podem gerar maior valor que o obtido pelos 

itens separadamente. A complementaridade também pode ser aproveitada na 

integração da cadeia de valor e entre tecnologias; 

• Aprisionamento: ao motivar que os consumidores façam várias transações em 

troca de incentivos adquiridos pelos parceiros estratégicos resulta em criação de 

valor dos negócios eletrônicos; 

• Novidade: por meio das inovações nas estrutura das transações a partir da forma  

como se realizam os negócios.  

 

Porém a virtualidade exige uma estratégia com três vetores distintos e 

interdependentes:  

• A interação com o consumidor por meio eletrônico traz novos desafios e 

oportunidades para interações empresa-para-consumidor; 

• A configuração dos ativos em fontes eletrônicas exige requisitos para que a 

empresa esteja eletronicamente integrada em uma rede de negócios;  



 

 

49

• O conhecimento ou experiência eletrônica se dá frete ao aproveitamento das 

oportunidade para alavancagem de fontes de experiência dentro e fora dos limites 

organizacionais. 

A tendência mais provável então é o estabelecimento de um modelo de negócio 

híbrido - on-line e off-line - que incorpora práticas de negócios físicas e eletrônicas e 

apresentam os conceitos que consideram fundamentais para construir uma estratégia em 

ambos os ambientes de negócios, que são:   

• As lojas físicas podem oferecer mais conveniência e serviço personalizado que a 

Internet;  

• Os varejistas tradicionais devem procurar oferecer produtos e serviços de 

qualidade superior em suas lojas eletrônicas, exceto para itens de consumo como 

CDs, livros e software;  

• A marca torna-se mais importante do que nunca;  

• Os varejistas que atuam no comércio físico têm sérias vantagens com relação ao 

conhecimento sobre o cliente porque podem utilizar um cadastro já existente, 

construído pessoalmente.    

  

Os autores ainda lembram que a sincronização de vários canais apresenta desafios para 

a administração:  

• Falta de itens na loja eletrônica por medo de perda de vendas nas lojas físicas: uma 

das principais razões para esse problema é a deficiência sobre o conhecimento 

sobre estratégias que alinham os departamentos de TI e de marketing;  

• Falta de comunicação e colaboração da administração entre a loja eletrônica e 

física; 

• Contratação de talentos inadequados para o quadro de pessoal da loja eletrônica;   

• Contínuo investimento sem retorno positivo em iniciativas de Internet que sofrem 

maior peso na folha de pagamentos, diferente do que ocorre nas lojas físicas que 

são mais impactadas pela depreciação;   

 

A leitura de vários autores especializados em Negócio Eletrônico resulta na conclusão 

de que existe consenso sobre a importância de se integrar as iniciativas de Comércio 

Eletrônico às iniciativas da empresa física que deve ser realizada com base em uma estrutura 

organizacional bem delineada para ser eficiente.  
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4.2.3. Comércio Eletrônico 

 

O tópico anterior procurou apresentar os conceitos sobre os Negócios Eletrônicos de 

forma geral e levantou as questões-chave para a sua administração sob a ótica da interação 

com o cliente. Neste tópico, a revisão teórica se estabelece nos conceitos do Comércio 

Eletrônico que  é uma das práticas dos Negócios Eletrônicos.  

O termo Comércio Eletrônico (também chamado de E-commerce) é usado 

amplamente, designando qualquer tipo de aplicação de negócios com o uso da tecnologia da 

Internet, segundo Seybold (2000, p. 4).  

Assim como no mundo físico, o comércio é apenas um das modalidades dos os 

aspectos dos negócios eletrônicos. Albertin (1999:17) lembra que  

 

“Comércio é mais que apenas a troca de dinheiro. Inclui pesquisa, 
desenvolvimento, marketing, propaganda, negociação, vendas e 
suporte, citando somente alguns aspectos. Considera-se que uma 
plataforma bem sucedida irá melhorar o desempenho de todas estas 
atividades”.  
 

O Comércio Eletrônico é parte do Negócio Eletrônico que, por sua vez, é todo o 

conjunto de sistemas de uma determinada empresa e se interliga aos sistemas de diversas 

outras empresas que trabalham conjuntamente. Ao interagirem, o Comércio Eletrônico, que é 

a parte visível da empresa, acontece. O Negócio Eletrônico pode ser visto sob diversas óticas, 

como suas áreas de atuação, seus diferentes tipos de relacionamentos externos, por sua 

integração processual interna e por diferentes componentes e fundamentos. 

Como a utilização da Internet para aplicações empresariais deu início às operações de 

vendas, era necessário diferenciar o termo comércio eletrônico das outras aplicações de 

negócios da rede.  

 “O e-business é uma fusão complexa de processos comerciais, 
aplicações empresariais e estrutura organizacional necessária para 
criar um modelo de negócios de alto desempenho (...) sem a transição 
para o e-business, o Comércio Eletrônico não pode ser executado de 
forma eficaz”. (Kalakota e Robinson, 2002)  
 

Limeira (2003, p. 38) conceitua Comércio Eletrônico como “a realização de negócios 

por meio da Internet, incluindo a venda de produtos e serviços físicos, entregues on-line, nos 

segmentos de mercado consumidor, empresarial e governamental.” Esta idéia pode ser 

complementada com pensamento de que toda a cadeia de valor dos processos de negócio é 
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utilizada por meio da aplicação intensa das tecnologias da informação e de comunicação para 

o atendimento dos objetivos comerciais e obtenção do melhor desempenho, que para isso, 

requer o desenvolvimento e a sustentação de vantagens competitivas. Albertin (op. Cit).   

Para Porto (2000), “A comercialização de produtos e serviços via Internet faz parte da 

evolução tecnológica do marketing direto, que, por sua vez, é uma das modalidades do varejo 

sem loja”, conforme figura 1. 
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Figura 1 – Canais de Marketing - Fonte: Porto, Roseli Morena, Internet e Varejo Virtual. In: Varejo no Brasil: 

Gestão Estratégica. Atlas, São Paulo, 2000 
 

  

As aplicações do comércio eletrônico transitam em várias direções entre os segmentos 

de mercado, como demonstrado no quadro 3 e conforme já descrito anteriormente por 

Takahashi (op. Cit):  

 
Quadro 3 – As relações entre os segmentos do comércio eletrônico 

 
 
 
 
 
 

Quadro elaborado pela autora 
 

 



 

 

52

“A expressão Comércio Eletrônico é muitas vezes usada como 
sinônimo de e-business, porém na realidade é apenas a compra e 
venda de produtos e serviços pela Internet, podendo ser classificado 
como do tipo business to business (B2B, negócios entre empresas), 
Business to Consumer (B2C, compra pelo consumidor final) e outros. 
Sob esse título pode ser enquadrado também o e-procurement, que 
trata dos processos completos de aquisição de bens e serviços por 
meios eletrônicos”. (BRETERNITZ, 2005, p. 194) 
 

 

O modelo mais comum de Comércio Eletrônico é o Storefront Model, o modelo das 

lojas eletrônicas como o da Livraria Cultura e das Lojas Americanas. Este modelo é o de 

formatação mais básica pra a interação entre o varejista e o consumidor, que combina 

processamento de transação, segurança, pagamento on-line e informação. O gerenciamento 

deste modelo abrange a organização de um catálogo on-line, o recebimento do pedido por 

meio do próprio web site, formas seguras de pagamento, processo de envio de comunicação 

para o consumidor e gerenciamento das informações sobre os consumidores. Para suportar 

estas operações, o web site  precisa ter sistemas que permitam ao consumidor efetuar o pedido 

de um produto e voltar ao catálogo para que possa efetuar novos pedidos, acumulando os itens 

selecionados em uma única conta ou cesta. Para esse processo utiliza-se o shopping-cart 

technology ou carrinho de compras virtual aonde o consumidor vai depositando os produtos 

escolhidos e simultaneamente sua conta vai sendo calculada, incluindo o cálculo do frete, 

descontos e outros benefícios e custos, como se ele já estivesse passando pelo caixa, ou se 

estivesse sendo acompanhado por um vendedor que vai relacionando os itens escolhidos.  

Existe também os On-line Shopping Malls que são centros de compras que reúnem 

várias lojas independentes ao compartilhar de um mesmo shopping-cart e resultam em uma 

única conta final para o consumidor. A diferença é que o consumidor encontra em um mesmo 

lugar diferentes categorias de produtos e serviços sem ter que visitar diferentes web sites.  

As aplicações descritas no capítulo Ambiente de Negócios Eletrônicos encontram suas 

funcionalidades na prática do Comércio Eletrônico, como o Auction Model (o e-Auction já 

descrito anteriormente) que expõe um produto por um determinado período de tempo e recebe 

lances de consumidores interessados, conforme regras pré-definidas para participação. Ao 

final, o produto é vendido pelo maior lance oferecido. O Mercado Livre e os sites dos 

leiloeiros oficiais são alguns exemplos. Nesse caso surge um segundo modelo de negócio – o 

peer-to-peer – que pode ser realizado entre empresas e consumidores ou entre consumidores. 
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O vendedor assume todo o processo de comercialização, da exposição do produto ao 

recebimento do pagamento e da entrega.  

Também é na prática do Comércio Eletrônico que o modelo de Negócio Eletrônico 

chamado Portal tem a sua aplicação. O Portal comporta uma enorme variedade de serviços e 

diferentes conteúdos, como notícias, informações sobre meteorologia e trânsito e disponibiliza 

jogos, além de acesso – links – para as lojas eletrônicas e sites de leilão. São exemplos os 

portais Terra e UOL.   

Alguns web sites de vendas enquadram-se no modelo chamado de Dynamic-Pricing 

Models ou Modelo de Precificação Dinâmica. Nesses sites o preço é ajustado de acordo com 

valor percebido pelo consumidor ou pelo volume da demanda.  

Quando o preço é ajustado pelo valor percebido, situação em que o consumidor sugere 

o preço, este modelo recebe o nome de Name-Your-Price Model. Para esse caso é necessária a 

formação de alianças com diversos fornecedores e o web site atua como um intermediário 

entre o consumidor e o fornecedor. Caso o fornecedor não aceite o preço sugerido, o 

consumidor poderá fazer uma nova proposta. Ao ser aceita, o consumidor é obrigado a 

realizar a compra.  

O preço é ajustado pelo volume da demanda à medida que mais compradores 

adquirem um determinado produto e assim, maior é o desconto praticado. Esse modelo é 

interessante para compras em conjunto, quando um grupo de compradores se une para 

adquirir um determinado lote de produto. O grande volume de venda de um produto em uma 

única operação gera economia de custos por transação e por isso é possível praticar um preço 

menor por unidade vendida dentro do lote.  

Outro modelo de web site é o que permite aos consumidores compararem preços de 

um determinado produto entre várias lojas eletrônicas associadas. A fonte de remuneração do 

site nesse caso vem do pagamento das empresas para participação no negócio. Exemplos são 

o Buscapé e o Bondfaro.  

A possibilidade de permuta – Bartering Model – também é oferecida na Internet. 

Pessoas e organizações podem colocar à disposição do mercado produtos e serviços e ao 

mesmo tempo indicam quais são os seus interesses finais – outros produtos e serviços. Parte 

das transações pode ainda ser finalizada em espécie.  

Assim como no mundo físico existem varejistas que trabalham apenas com produtos 

com descontos (lojas de desconto ou outlets), na Internet também é possível oferecer esse tipo 

de negócio, que recebe o nome de Rebates. Esse modelo pode ainda estar inserido como 

prática regular em alguns web sites que utilizam a oferta de descontos em alguns produtos 
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como chamariz para tráfego na loja e fidelização. O objetivo é fazer o consumidor entrar na 

loja e adquirir também outros produtos que estão sendo vendidos a preços regulares. Quando 

o web site é uma loja de descontos de terceiros, sua remuneração vem de parte dos descontos 

oferecidos.  

Empresas como o Google e o Yahoo são modelos de sites comerciais que oferecem 

serviços gratuitos ao internauta, como conteúdo e downloads. A receita deste tipo de negócio 

vem das empresas que pagam para estarem em posição de destaque nos resultados de busca, 

que muitas vezes também pagam pelas visitas recebidas (clicks de internautas). Outra fonte de 

receita é a venda de informações sobre segmentação de clientes (por perfil, hábitos de compra 

etc.). O comportamento dos clientes é registrado por meio de cookies que são identificadores 

disponibilizados pelos servidores onde estão hospedados os conteúdos web site. Os cookies 

são pequenos textos, geralmente de 1kb, colocados no disco rígido do computador do 

internauta pelos sites visitados e contêm informações que o próprio internauta forneceu, como 

nome, e-mail, preferência, o que comprou etc. e permitem o rastreamento do comportamento 

do internauta, possibilitando à empresa ajustar sua oferta às preferências dos internautas e 

personalizar seu atendimento. Por exemplo, um usuário ao comprar um livro em uma livraria 

eletrônica fornece seu nome, endereço e mais alguns dados pessoais para que a transação 

possa ser efetuada e pode usar um cartão de crédito para pagar a conta. Na sua próxima visita 

a esta mesma livraria virtual, o site vai reconhecê-lo, por meio do cookies e uma mensagem 

personalizada, com o seu o nome vai aparecer na tela podendo oferecer algum título 

relacionado à última compra. Porém existe uma enorme polêmica sobre a utilização de 

cookies pois é considerada por alguns como invasão de privacidade.  

O cookie é armazenado pelo browser e é ativado toda vez que a página que o gerou é 

acessada. Serve para informar aos servidores web quantas vezes uma mesma página é 

acessada pelo mesmo browser e ainda ativam páginas customizadas para um determinado 

usuário.  

 

4.2.4. Pressupostos para Vender pela Internet  

 

Para Franco (2005) no mundo físico, a função comercial está fortemente restrita ao 

tempo e ao espaço. Por diversas razões, como segurança e custos, por exemplo, nem todas as 

lojas ficam abertas 24 horas por dia, nem todos os dias do ano. Com relação ao espaço, uma 

loja real tem um limite físico para estocar e expor seus produtos. Com as lojas eletrônicas é 

diferente pois têm capacidade de listar um número extremamente alto de itens e administrar 
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estoques em lugares diversos. A questão espacial ou de localização se torna totalmente 

irrelevante, pois o que importa é que o produto comprado ou o serviço solicitado sejam 

entregues ao consumidor nas condições especificadas no momento da compra. Quanto ao 

tempo, o site pode ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

“Um dos impactos mais interessantes do CE na intermediação é a 
mudança na estrutura de distribuição de uma indústria, principalmente 
em relação aos intermediários. Tradicionalmente, estes provêem uma 
infra-estrutura, tal como uma rede de vendas (lugares físicos como 
lojas, pessoal especializado etc.), e gerenciam a complexidade do 
tratamento dos requisitos de clientes. O CE pode substituir algumas 
das funções tradicionalmente desempenhadas por esses 
intermediários, permitindo inclusive que apareçam novos atores no 
cenário de competitividade, ou seja, ao mesmo tempo em que se 
eliminam intermediários, surgem novos. (...) “A competição pura por 
preço é outra forma de competição, que surgirá no mundo eletrônico 
com o aparecimento de lojas eletrônicas, que oferecem produtos 
similares com vários níveis de serviços.” (ALBERTIN, 1999, p. 27) 

 

Franco (op. Cit) lembra também que apenas em 2002 foi possível visualizar um 

caminho mais certo, após ter se entendido a crise dos negócios na Internet nos anos 2001 e 

2002. É importante observar as inovações implementadas neste modelo de negócios, como 

exemplifica este autor ao relatar sobre a criação de uma conta corrente virtual pela companhia 

aérea Gol (www.voegol.com.br) que permite ao cliente cancelar a sua viagem até 24 horas 

antes do embarque, receber o seu crédito integralmente e ainda utilizá-lo a qualquer momento. 

Outro exemplo dado pelo autor é a bem sucedida experiência vivida pelo Magazine Luiza 

(www.magazineluiza.com.br) que têm a cidade de São Paulo como o seu nicho mais 

representativo, sem nunca ter tido uma loja física nesta localidade.  

A configuração atual do processo de compra e venda é o resultado da passagem do 

antigo ciclo de vida de vendas para um novo processo interfuncional na empresa, que pode ser 

decomposto em quatro etapas:  

a) Consulta/cotação de compra;  

b) Configuração técnica do produto/serviço solicitado;  

c) Comprometimento/interesse pela compra; e  

d) Confirmação do pedido. 

 

Franco (2005) avalia que para o comprador, a experiência da compra é um processo  

decorrente de um desejo ou necessidade que motiva o processo de busca, avaliação e tomada 

de decisão. Portanto os pressupostos a serem considerados na nova proposta do Comércio 
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Eletrônico para transformar esse ciclo de vida em um processo mais claro e dinâmico de 

relacionamento de compra e venda com o cliente são:  

• O processo de compra e venda deve ser o mais fácil possível para o cliente; 

• É necessário que o cliente perceba o valor agregado em seu processo de compra e  

venda pela Internet; 

• É necessário criar mecanismos que permitam ao cliente personalizar o seu produto 

ou serviço de maneira simples e fácil; 

• O Comércio Eletrônico deve, obrigatoriamente, em função do aumento da 

produtividade do fator humano, aumentar o poder de venda de uma empresa; 

• O Comércio Eletrônico deve ser uma ferramenta que além de vender, possa 

auxiliar na melhoria do gerenciamento das equipes de vendas. 

 

Albertin (op. Cit) detectou no começo desta década que as empresas que estavam 

estabelecendo operações de Comércio Eletrônico já estavam dedicando maior importância aos 

aspectos de segurança e privacidade, pois só desta forma poderiam garantir a evolução das 

vendas on-line. E ainda afirmou que os sistemas eletrônicos de pagamento, entre outros 

componentes, deveriam receber maior atenção para que as aplicações de Comércio Eletrônico 

pudessem ser viabilizadas.  

 

4.2.5. Resistências e Fatores críticos para o modelo de Comércio Eletrônico e o 

consumidor on-line 

 

A resistência para a adoção da Internet como um canal de compras é calcada nos 

riscos que podem ser naturalmente percebidos pelos consumidores, tais como perda de tempo 

causada pelo desconhecimento sobre como se navega e por isso sente que vai ter dificuldade 

para encontrar o que precisa; a possibilidade de visitar um site falso (que tenha sido clonado) 

ou de acessar uma empresa que não seja idônea, além do desconhecimento quanto à 

localização física que o impede de um contato pessoal em caso de problemas; a sensação de 

insegurança que faz o consumidor temer ser vítima de algum crime pelo mau uso de suas 

informações pessoais; desconhecimento da marca que gera desconfiança por parte do 

consumidor com relação à qualidade do produto ou serviço e preocupação com a perda da 

privacidade por meio da venda de suas informações pessoais para terceiros.  
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Schiffman e Kanuk (2000) e Solomon (op. Cit) descrevem o conceito de percepção 

como um processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta sensações ou 

estímulos selecionados, com vistas a um quadro significativo e coerente do mundo. Um 

estímulo é qualquer unidade de dados para qualquer um dos sentidos. 

Schiffman e Kanuk (op. Cit) complementam que a percepção é a forma como vemos o 

mundo a nossa volta e que dois indivíduos que sejam atingidos pelos mesmos estímulos e sob 

as mesmas condições podem formar opiniões ou ter expectativas diferentes. Estas variáveis 

são de alta relevância para o marketing e para todas as relações entre as empresas e os 

clientes.  

Solomon (op. Cit) argumenta que as pessoas são geralmente expostas a uma enorme 

quantidade de estímulos. Destes, alguns chamam a sua atenção, apenas parte deles serão 

interpretados e só uma parcela ainda menor dos que são interpretados serão armazenados. O 

autor ainda classifica os estímulos em primários (ou intrínsecos) – que são aqueles que se 

referem ao produto e suas propriedades físicas – e em estímulos secundários (ou extrínsecos) 

–  que são as informações (marca, preço, local onde o produto é encontrado) que são emitidas 

para influenciar o consumidor. A seleção de estímulos, segundo o autor é composta por 

exposição, atenção e interpretação, nesta ordem. A exposição é o quanto uma pessoa percebe 

um estímulo que está no seu campo de recepção sensorial. Já a atenção se refere à quantidade 

estímulos que são processados. A quantidade de atenção dispensada a um determinado 

estímulo depende das características do indivíduo e das do próprio estímulo. Interpretação é o 

significado que é dado aos estímulos sensoriais. Como as pessoas têm formas próprias de 

buscar a satisfação de suas necessidades, também administram os estímulos de modo 

particular ou mais conveniente. Portanto, mesmo recebendo os mesmos estímulos, as pessoas 

podem reagir de maneiras diferentes.  

Como características dos estímulos, Solomon (op. Cit) destaca o tamanho (quanto 

maior o anúncio, maiores as chance de ser visto), a cor (normalmente anúncios, banners e 

embalagens coloridos chamam mais atenção) e a posição (o lugar que uma propaganda ocupa 

na tela do computador ou o espaço de gôndolas no supermercado pode fazer a diferença). O 

autor  relaciona como características do consumidor a vigilância (tendência a prestar mais 

atenção aos estímulos relativos às próprias necessidades), a defesa (não é processado aquilo 

que não for de interesse) e a adaptação (ocorre quando a familiaridade com o produto ou 

informação – peça – já não chama mais a atenção do consumidor.  
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No caso de usuários da Internet, o tipo de home page visitada é capaz de influenciar a 

atenção dispensada. No ambiente eletrônico, estímulos são enviados ao internauta da mesma 

forma como no mundo físico.  

Diante de operações pela Internet os gestores devem ter em mente que um site é um 

meio impessoal, como qualquer veículo de comunicação de massa e as pessoas, ou receptores, 

decodificam as mensagens que recebem com base em suas experiências e características 

pessoais.  

Portanto a experiência é um importante fator para a geração de atitudes favoráveis ou 

desfavoráveis com relação à Internet e aos web sites, o que confirma a teoria que versa que 

experiências, comunicação ou informação trazem aprendizado com relação aos produtos e 

marcas.  

 “Para os consumidores que estão avaliando a possibilidade de realizar 
compras e pagamentos via Internet, as considerações mais importantes 
referem-se à segurança das informações e à política de devolução de 
mercadorias por parte das empresas vendedoras, caso esses produtos 
não correspondam às expectativas.” (LIMEIRA, 2003, p. 94)  
 

Para Hofacker (2001), a confiança na marca é um fator essencial para viabilizar as 

relações de troca em geral, e na Internet em especial. Assim, a empresa para ser bem sucedida 

na Internet deve ser capaz de criar um sólido sentimento de confiança nos clientes. Limeira 

explica que o consumidor ao confiar na empresa, ficará à vontade para executar o processo de 

compra, fornecendo todas as informações pessoais necessárias e que além disso, o julgamento 

do consumidor sobre os riscos envolvidos no processo de compra já é de conhecimento das 

empresas de marketing direto e vendas por catálogo ou telefone. 

“Os consumidores, em geral, precisam confiar em três elementos antes 
de realizar a compra: nos mecanismos do processo de venda; na 
integridade e na justiça das pessoas envolvidas no processo; e na 
capacidade da empresa oi instituição de cumprir sua promessa de 
venda e entregar o produto ou serviço conforme acordado” (Limeira, 
2003, p. 95). 

 

Franco (op. Cit) diz o cliente faz diversas exigências. A primeira delas é ser atendido 

com rapidez, em qualquer que seja o segmento; esse desejo aumenta uma vez que a opção 

pela compra pela Internet também visa à economia de tempo ao eliminar a necessidade de 

locomoção. O ponto é que o entendimento sobre velocidade é relativo e infinito e portanto, 

deve superar a oferecida pelo concorrente. O cliente quer também comodidade o que significa 

ter a possibilidade de fazer suas compras e checar o andamento da entrega de qualquer lugar e 
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a qualquer hora. As empresas devem promover a transparência e visibilidade para a 

rastreabilidade –  atributo importante e inerente ao modelo de negócio de Comércio 

Eletrônico – que permite ao cliente acompanhar as fases de produção e entrega do produto, 

através de um código identificador, possibilitando inclusive o acesso ao histórico deste 

produto pelo consumidor.  

 A combinação da velocidade com a comodidade é que tem feito os consumidores 

migrarem cada vez mais para o Comércio Eletrônico. Além disso, os processos e serviços 

devem ser integrados; a exemplo dos shoppings centers do mundo real, que ao reunirem em 

um único lugar diversos tipos de lojistas e prestadores de serviços, incluindo as opções de 

lazer, puderam satisfazer em maior plenitude as necessidades dos consumidores, a tendência 

do conceito do Comércio Eletrônico é evoluir para o conceito de portal, permitindo o acesso a 

inúmeras lojas, serviços e informações. Esses processos e serviços devem ser customizáveis 

(o modelo de negócio em Comércio Eletrônico deve possibilitar ao consumidor a 

customização do produto ou do serviço procurado), fáceis de serem usados e acessados, além 

de flexíveis. Com o apoio de ferramentas como extranet e sistema e-SCM (eletronic supply 

chain management) é possível reajustar o processo interno de distribuição para atendimento 

de pedidos vindos de diferentes regiões, alterando o fluxo das mercadorias no caso de ocorrer 

pico de vendas em uma determinada localidade e requisitar produtos armazenados em 

diferentes estoques. As ferramentas de “bastidores” apóiam o atendimento das necessidades 

do cliente como rapidez do atendimento e o cumprimento dos prazos.  

 

4.2.6. Atributos Relevantes para a Atratividade e Retenção de Clientes 

 

 A revisão deste tópico foi feita a partir do levantamento de estudos anteriormente 

realizados e publicados ou apresentados em eventos de entidades acadêmicas reconhecidas. 

Schripsema e Vanti (op. Cit) propuseram uma lista de funcionalidades que foi dividida 

em módulos e formatada com base em resultados obtidos em instituições avaliadoras de lojas 

on-line que trabalham com dados coletados entre compradores entrevistados. Esses autores 

advertem que, apesar desta lista não ser completa, a sua produção tem a intenção de contribuir 

com o alcance dos objetivos da loja e focam nos quesitos funcionalidade, design e conteúdo, 

mantendo em vista as características de confiabilidade e de usabilidade. Dentre eles, os 

módulos que agrupam os atributos necessários para a atração e retenção dos clientes se 

dividem em loja virtual, administração da loja, processos internos da loja e gestão estratégica 

da loja. Os módulos que serão considerados neste estudo são o de loja virtual e de 
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administração da loja por serem os que contemplam os itens que podem ser verificados na 

pesquisa de observação e que são também entendidos pela autora como convergentes aos seus 

objetivos.  

Para os autores o módulo da Loja Virtual deve estar focado em navegação, produto, 

gerenciamento de produtos, gerenciamento de dados pessoais, pagamento e outras 

funcionalidades, que reúne características diversas que complementam a operação a partir da 

compra:  

• Navegação: Este item facilita a procura dos produtos ou serviços desejados e deve 

oferecer mais de um sistema, como o Menu, que é um sistema básico de navegação 

entre páginas; a Procura por Palavra Chave, que é um sistema que possibilita buscas 

dos produtos ainda em nível de home page; os Breadcrumps que são links que 

mostram a profundidade da página no web site; e o mapa do web site que favorece 

tanto os compradores que possam estar pedidos em suas procuras, como oferecem 

mais rapidez aos comparadores que detêm conhecimento mais avançado em 

navegação; 

• Produtos: Este item relaciona-se com a forma como são apresentados os produtos, 

como a apresentação dos produtos: preço, peso, detalhes e fotos para verificação pelo 

cliente; consulta de detalhes do produto, que é página do produto com todos os seus 

dados. Schripsema e Vanti alertam que a página de detalhes do produto é tão 

importante quanto é a home page, pois muitas vezes o cliente acessa esta página 

diretamente, ao utilizar algum site de busca; zoom do produto: que facilita a 

visualização do produto e requer carregamento rápido de páginas; comparação de 

produtos: que proporciona a possibilidade de selecionar e colocar dois ou mais 

produtos para visualização lado a lado; leitura da opinião de outros clientes: o que 

contribui para o ganho de confiança pelo comprador; 

• Gerenciamento de produtos: consiste em oferecer um carrinho de compras, que é 

um sistema que reúne os dados do pedido; e o cálculo do custo do transporte, sistema 

que integra dados do local de entrega e do produto, como peso e tamanho para cálculo 

do valor do transporte; 

• Gerenciamento de dados pessoais: trata-se da manutenção dos dados cadastrais do 

comprador e dados de terceiros no caso de compras para presente; 

• Pagamento: este requisito deve abranger o processo de pagamento, que deve ser 

rápido e seguro. Schripsema e Vanti incluem aqui a menção das empresas 
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participantes do processo para aumentar o grau de confiabilidade e segurança; 

processo de troca de meio de pagamento: que permite ao comprador mudar a forma de 

pagamento entre o momento da compra até antes do recebimento do produto; 

• Ouras funcionalidades: Para Schripsema e Vanti a possibilidade de entrar em 

contato on-line e off-line, página com respostas para perguntas freqüentes, 

rastreamento do produto, notificação automática de confirmação de encomenda e 

despacho e personalização do web site  são itens que podem fazer parte do módulo. 

Porém esta autora julga que estes itens sejam de extrema importância para a segurança 

e o conforto do comprador on-line e por isso serão verificados na pesquisa de 

observação. Os autores ainda incluem neste módulo o envio de newsletters, o que 

também será verificado na pesquisa de observação uma vez que esta autora considera 

ser este um esforço importante para a retenção de clientes, desde que seja feito a partir 

da autorização do mesmo.  

 

Entre os itens relacionados por Schripsema e Vanti no módulo de Administração da 

loja estão o gerenciamento do conteúdo através de editor on-line, o design, a criação, a 

administração de usuários e as promoções. Este estudo vai levar em consideração os itens 

design (avaliação geral da aparência da loja), a administração de dados do usuário 

(manutenção pelo lojista e atualizações pelo cliente), além de sistema de permissões e 

promoções (considerando-se aqui todas as modalidades de promoção de vendas, como 

descontos, vendas casadas, vitrine dos mais vendidos, sugestões de presentes etc.). 

Baptista e Botelho (op. Cit) levantaram e quantificaram, em estudo sobre os atributos 

relevantes na escolha de canais de venda em Comércio Eletrônico no segmento de venda de 

livros, itens como preço total (produto e frete), prazo de entrega, experiência anterior positiva 

no site, usabilidade, indicação positiva de amigos e conhecimento sobre a empresa, nesta 

ordem. Destes itens, serão avaliados neste trabalho, em função dos objetivos e tipo da 

pesquisa, os itens prazo de entrega e usabilidade. 

Kovacs e Farias (op. Cit) relacionaram os riscos percebidos em compras por meio da 

rede junto a compradores e não compradores por meio da Internet. O estudo, que teve por 

objetivo dimensionar o risco percebido nas compras por estes dois grupos, apesar de mostrar 

diferenças significativas entre eles, apontou seis dimensões de risco percebido pelo grupo dos 

que nunca compraram pela Internet e quatro dimensões de risco entre os que já compraram 

por esse meio. Esta lista de itens que compreende aspectos de confiabilidade corrobora as 

outras pesquisas selecionadas para esta dissertação. Os autores concluem que é importante 
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tratar esses dois grupos de formas diferentes na formatação de recursos e atributos que 

venham a reduzir os riscos percebidos e que  as empresas devem considerar estas 

implementações considerando a influência desses recursos na escolha pela compra on-line. O 

estudo em questão levantou ainda a necessidade de se apresentar no web site recursos que 

favoreçam a interatividade (para o acompanhamento do pedido) e a segurança (com a adoção 

de medidas que garantam a proteção durante os procedimentos de um pedido eletrônico, 

desde a transmissão até o armazenamento dos dados). A lista resultante desta pesquisa 

abrange os seguintes fatores de risco:  

• Riscos Físicos: transporte das mercadorias de forma inadequada; possibilidade das 

mercadorias sofrerem algum dano no transporte ou de serem mal acondicionadas nas 

embalagens; 

• Riscos de Satisfação: que as expectativas sejam frustradas ao receber o produto ou 

serviço; insatisfação com a compra; desagrado com o produto ou serviço comprado; 

• Riscos de Futura Oportunidade Perdida: possibilidade de encontrar posteriormente fora 

da rede um produto melhor, ou com preço inferior, ou maior número de opções;  

• Riscos Psicológicos: dificuldade de tomar decisão frente às varias opções; 

arrependimento por ter efetuado a compra; comprometimento da auto-imagem caso não 

consiga efetuar a transação; 

• Riscos Funcionais: processo de compra muito complicado; desconhecimento sobre a 

utilização correta das ferramentas de execução da compra; e de que a empresa não 

efetue com eficiência todas as etapas do processo. 

• Riscos Financeiros: interceptação dos dados financeiros; pagar mais caro; 

impossibilidade de negociar o preço dos produtos/serviços. 

• Riscos de Tempo: não cumprimento do prazo de entrega; demora em efetuação de 

trocas; muito tempo para a execução da compra; 

• Riscos Sociais: de divulgação dos dados pessoais do comprador; de julgamento negativo 

das outras pessoas por estar comprando por este meio; e de perder oportunidade de 

estabelecer contatos interpessoais. 

 

Ainda com relação aos problemas percebidos pelos consumidores no Comércio 

Eletrônico, estudo de Silva et al (2000) já detectava que a segurança era o maior problema 

percebido pelos consumidores de produtos pela Internet (tabela 20). Esta preocupação recaía 

sobre as garantias na transferência de dados e demais transações eletrônicas. A 17ª edição do 
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relatório Web Shoppers que retrata o balanço das operações de Comércio Eletrônico em 2007 

também afirma que muitas das medidas praticadas sobre segurança ainda não são conhecidas 

pelo público, sendo que a maioria das pessoas que compra pela Internet apenas conhece as 

ferramentas mais comuns, como utilização de senhas, certificação digital e firewalls. 

Atualmente a lentidão dos sites já não tem o mesmo peso, porém a navegabilidade, a 

qualidade das informações e o prazo de entrega continuam sendo os pontos de maior 

relevância quando se analisa os impedimentos para o crescimento das compras pela Internet. 

Este mesmo estudo já apontava também como principais motivos para a opção por esta 

modalidade de compra a praticidade, o conforto, a economia de tempo e a facilidade.  

 
Tabela 20: Problemas percebidos pelos consumidores no Comércio Eletrônico em 2000 

 

Respostas Geral 
Segurança 68,34% 

Lentidão dos sites  39,20% 
Difícil navegação dos sites (navegação confusa) 26,13% 

Informações incompletas e/ou confusas 26,13% 
Preço do frete e impostos 24,62% 

Demora na entrega da mercadoria  22,61% 
Dificuldade em encontrar mercadoria ou serviço 13,57% 

Excesso de informação 11,06% 
Outros 10,55% 
NS/NR 3,02% 

Fonte: SILVA, Ana Catarina Lima [et al.]. Um olhar sobre o comportamento de compras dos usuários da 
Internet. Caderno de pesquisa em administração, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 43-57, jul./set. 2000. Artigo de 

periódico. 
 

 

De forma geral, todos os estudos levantados corroboram o que Ladeira (op. Cit) 

considera como fatores determinantes para a atração e retenção dos clientes em Comércio 

Eletrônico. Para o autor, a conveniência passa a ser uma commodity e engloba economia de 

tempo (tanto por evitar a locomoção física do cliente, como a possibilidade de acessar de 

forma seletiva o que se deseja comprar), variedade de produtos oferecidos (inclusive 

mercadorias importadas que não estão disponíveis no comércio físico ou local), acesso 

durante as 24horas doa dia e serviços de entrega. A personalização (possibilidade de adaptar o 

produto) ainda é um item pouco conhecido. O uso de agentes de recomendação e matrizes de 

comparação auxiliam o processo de decisão de compra e representam um diferencial. 

 Complementam este atributos a privacidade que se refere ao uso confiável dos dados 

pessoais e o anonimato quando o cliente não deseja comparecer fisicamente para adquirir 

alguns produtos. O autor ainda cita que os serviços de apoio não se mostraram um item 

determinante apesar de que a maioria dos estudos assim os identificou, pois em 2001, ano em 
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que a obra foi elaborada, os consumidores ainda eram novatos na prática. Porém as 

dificuldades que despontavam na época já eram com relação à segurança dos dados e dos 

processos de pagamento e a insatisfação com as entregas.  

 

5. Diferenciação   
 

Os conceitos sobre diferenciação e inovação não poderiam ser deixados de lado neste 

estudo. Afinal a prática de Comércio Eletrônico ainda é muito recente e sua maior distinção 

frente ao comércio físico é a forma do relacionamento cliente-empresa. A forte concorrência 

já encontrada na rede faz com que as empresas que nela atuam pensem em ações de 

diferenciação e ensaiam formatos inovadores, tanto nas práticas de comercialização, como de 

relacionamento e comunicação com o mercado.  

O tema diferenciação é tratado neste capítulo e começa com a abordagem de Theodore 

Levitt.  

Levitt (1985) é enfático ao afirmar que a diferenciação está na forma como uma 

empresa gerencia o seu marketing. O autor explica que, ao contrário do que pensam muitos 

executivos que ocupam elevadas posições em grandes empresas, a diferenciação não está na 

embalagem ou anúncios de seus produtos e menos ainda na precificação. A relação 

estabelecida, por exemplo, com distribuidores pode fazer toda a diferença quando estes 

trabalham com diversas marcas concorrentes. Para Levitt pensar em diferenciação pode estar 

na negociação por maior visibilidade nas gôndolas dos varejistas ou na obtenção de apoio dos 

distribuidores no desenvolvimento dos esforços de comunicação.  

Este raciocínio vem ao encontro da essência do formato de negócio de Comércio 

Eletrônico em que se fazem necessárias as ações de colaboração entre toda a cadeia de valor, 

por reunir em um único espaço produtos e serviços diversos para o atendimento total da 

proposta de valor.   

O entendimento que a diferenciação perpassa por toda a empresa também é 

corroborado por Las Casas (2007, p. 5):  

“A organização orientada para o mercado busca entender as 
preferências e as exigências dos clientes e, efetivamente, emprega 
suas habilidades e seus recursos como um todo para satisfazer esses 
clientes. Uma organização orientada para o mercado decide quais os 
valores pretende atender e procura fazê-lo da melhor forma possível”.  
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O autor ainda explica que o atendimento de um ou mais valores colabora com a 

especialização e a diferenciação da empresa que para isso deve definir um mercado-alvo, 

identificar os valores dos clientes deste grupo, verificar as suas competências existentes que 

atendem a esses valores, definir um valor e desenvolver um sistema que seja único. Mas 

também alerta que o desenvolvimento de diferenciais pode incorrer em erros se esses não 

agregarem valor à oferta nem trouxerem lucros. Quanto à dimensão da diferenciação, são 

muitas as características ou atributos que podem agregar valor à oferta, porém a decisão pela 

quantidade de valores a serem trabalhados depende da análise do mercado e do produto em si. 

Há empresas que buscam apenas uma diferenciação e outras que se dedicam a várias. A 

recomendação é estabelecer um volume que não prejudique a percepção do consumidor nem 

dificulte o processo de comunicação.  

Os produtos e serviços podem ser divididos em dois grupos: aqueles que são altamente 

padronizados e não permitem muitas variações e aqueles que são de alta diferenciação, cujas 

características aceitam complementos às suas funções básicas, como confiabilidade, 

conformidade e facilidade, segundo Lorey (2007). 

Para Las Casas (op. Cit.) existem diversos parâmetros para a diferenciação que passam 

por todos os itens no mix de marketing, incluindo a atuação das pessoas envolvidas no 

atendimento dos clientes. Ou seja, a empresa pode se diferenciar tanto por meio das 

características físicas dos produtos, quanto nos benefícios oferecidos pelos produtos e 

serviços.  

Lorey (2007, p. 127) compartilha do entendimento de que a participação das pessoas 

da empresa pode fazer parte do processo diferenciação, que quando bem treinadas “exibem 

competência, cortesia, confiabilidade, responsabilidade e comunicação”. Além das pessoas, a 

diferenciação pode se estabelecer na distribuição e na imagem que pode produzir apelos 

diferentes na mente de diferentes pessoas.  

“A diferenciação pode não estar, por exemplo, no posicionamento, 
mas no processo de apresentação ou de distribuição do produto. 
Também pode estar relacionada à tecnologia, ao próprio produto ou a 
tudo aquilo que agregar, de alguma forma, valor ao cliente.”(LAS 
CASAS, 2007, p. 23). 

   

Tanto Lorey, como Las Casas apresentam uma visão mais ampla da diferenciação em 

produtos que a descrita por Levitt porque estão focando as características intrínsecas dos 

produtos como um item de agregação de valor. Embalagens, comunicação ou distribuição não 
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podem, portanto, apresentar um simples destaque como design ou linguagem, mas sim 

funcionalidades que tragam diferenciais de valor.      

Mas é importante ter em mente que o movimento em direção a uma orientação voltada 

ao cliente não exclusiva de poucas empresas, e portanto, cada vez mais, há concorrentes de 

orientação semelhante, fazendo com que muitas vezes os esforços de diferenciação se anulem 

e não se atinja a competitividade desejada. Assim, esforços de inovação também têm sido 

considerados, com intuito gerar maior vantagem competitiva.  

 

6. Inovação 
 

Para Manãs (2007) a noção de que atendendo aos desejos dos consumidores se obtém 

vantagem competitiva permanece, porém a forma de se atender a esse consumidor apresenta 

diferenças; as organizações então se dedicam cada vez mais a compreender sobre os objetivos 

de seus clientes e procuram construir elos entre esses objetivos e suas marcas.  

“A necessidade de ser competitivo, de manter-se vivo ou de se atirar à frente dos 

concorrentes é a noção fundamental da freqüente procura por inovação (Mañas, 2001, p. 45). 

Como este estudo se propõe a avaliar a implementação de atributos nos web sites 

conforme os desejos e as necessidades dos consumidores, julgou-se importante verificar as 

teorias de inovação com o propósito de levantar bases para o desenvolvimento de ações que 

venham atrair e fidelizar o cliente. Portanto entender o que é inovação passa a ser imperativo 

para que se possa avaliar se os sites oferecem realmente fatores de atratividade. 

Mañas (2001, p. 50) adverte que “Quanto mais conhecemos a respeito de um assunto, 

maiores as probabilidades de se formarem posições diferentes e que podem até enriquecer ou 

resolver uma situação tida como problemática”. 

Não é possível imaginar que a forma de se pensar sobre o cliente no Comércio 

Eletrônico seja igual como no comércio físico. Porém a maioria das pessoas está acostumada 

a repetir o passado e o que já é conhecido. 

Para continuar a discussão sobre a necessidade de se inovar nos negócios, faz-se 

necessário conceituar o termo Inovação. Percebe-se que a idéia sobre “Inovação” e 

“Criatividade” gera entendimentos distorcidos e cabe aqui fazer alguns esclarecimentos.  

“Criatividade” é pensar em coisas novas, diferentes das que já existem. Já “Inovação” 

requer um pouco mais; Inovar não é apenas criar novidades, mas implica em fazer diferente e 

melhor o que já se faz, trazendo algum ganho que vai se traduzir em vantagem competitiva. 
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Assim, a inovação é resultante da criatividade, uma atitude que requer um raciocínio criativo 

para gerar novas idéias que por sua vez vão gerar novos processos, produtos ou serviços para 

atender premissas, tais como fazer melhor o que já é bem feito, fazer o que já se faz em menor 

tempo, ou com mais economia, ou com mais facilidade etc. Ou seja, Inovar é gerar 

alternativas melhores para as velhas soluções ou novas alternativas para resolver novos e 

velhos problemas.   

Boa parte das empresas reconhece que inovar é fundamental para o alcance ou para a 

sustentação da vantagem competitiva em mercados em acelerada transformação; porém a 

presença de empresas que efetivamente trabalham em projetos de inovação ainda é bastante 

restrita. 

Grandes empresas buscam executivos para pensarem sobre inovação na área de 

comércio e serviços. Trata-se de um cargo estratégico ocupado por alguém com liberdade de 

criar e pensar em projetos além da rotina. Pesquisa realizada em 2005 pela McKinsey7, feita 

com 9.300 executivos líderes e técnicos, mostra que 81% dos entrevistados vêem inovação 

tecnológica como tendência global e 71% acham que a inovação traz mais lucro para a 

companhia. A Inovação tecnológica é considerada a maior influência dos negócios globais, 

sendo capaz de afetar a economia mundial nos próximos cinco anos.  

Desenvolver um novo produto ou serviço para o atendimento de um determinado 

segmento expõe a empresa sobre como esta enfrenta a competitividade e sobrevive às 

transformações.  Produtos e serviços são concretizações de objetivos, idéias e desejos de 

empreendedores, que se traduzem em atendimento aos desejos e necessidades dos clientes.  

A inovação é ainda o resultado da pressão sofrida pelas empresas, oriunda de dois 

componentes básicos – o cliente e a concorrência. O cliente possui necessidades e desejos, 

além da expectativa de seu total atendimento. O concorrente está em constante movimento em 

descobrir processos que lhe permitam eliminar seus competidores.  

O processo de inovação imprime uma maior especificidade no desenvolvimento de 

novos produtos e serviços, segmentando ainda mais o mercado. Para que o processo de 

inovação seja iniciado, o primeiro grande passo a ser dado é avaliar o mercado e investir em 

pesquisa, o que representa custos altos e exige manutenção.  

“Antes de iniciar qualquer atividade de “ideação”, é necessário que se 
defina o problema. Definir o problema significa exatamente 
determinar o que se enxerga, o que se tem em mente. Clarificar 
objetivos em relação a uma situação é ter o problema equacionado e 
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isto, popularmente, significa meio problema resolvido” (Mañas, 
2001:50).   

 

A inovação relaciona-se à descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e 

adoção de novos produtos, novos processos de produção e arranjos organizacionais. 

Pressupõe certa dose de incerteza (as oportunidades tecnológicas são oriundas do avanço do 

conhecimento), gera aumento da complexidade nas atividades, é originada pelo learning by 

doing e learning by using. 

Zeithaml e Bitner (2003) argumentam que a difusão de uma inovação está na 

dependência do quanto os consumidores são tocados pelas suas características intrínsecas, que 

são vantagem relativa, compatibilidade, comunicabilidade, divisibilidade e complexidade.  

A Tipologia da inovação em serviços apresenta várias frentes de trabalho. Na  

introdução de um novo produto, pode-se ter a criação de novas opções para novos mercados, 

ou mercados novos para a empresa e ainda o acréscimos de produtos às linhas que já estão no 

mercado (novos produtos que vão complementar essas linhas). A inovação pode ser 

necessária nos momentos de revisão de produtos já comercializados, para levar ao consumidor 

opções que apresentem melhor desempenho ou maior valor percebido. Há também o caso do 

reposicionamento dos produtos já fabricados que passarão a ser distribuídos em novos 

mercados ou para novos segmentos. As empresas podem ainda desejar diminuir seus custos, 

porém ofertando um produto com desempenho igual ou semelhante. Novidades científicas e 

novas fontes de suprimentos também são gatilhos de inovação que forjam a introdução de um 

novo método de produção, ou seja, um processo ainda não testado. E por fim, a inovação 

também se faz presente ao surgir uma nova estrutura organizacional no setor, como a criação 

de um monopólio ou a quebra de um já existente. 

O esforço para o desenvolvimento de novos serviços ou produtos pode ter diferentes 

origens, como: 

• Fontes internas à empresa, destacando-se P&D (pesquisa e desenvolvimento), 

engenharia e marketing;  

• Fontes relacionadas aos mercados de insumos e produtos em que a empresa opera, 

como fornecedores, clientes, concorrentes, bem como aquisição de equipamentos e 

engenharia reversa dos produtos concorrentes; 

• Fontes de domínio público, como artigos publicados, periódicos científicos, teses, 

feiras, exposições e congressos científicos.  
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6.1. Inovação em Serviços  

 

O incremento da tecnologia e as necessidades de maior rapidez nos diversos tipos de 

comunicação entre empresas e clientes, nos processos e no atendimento ao mercado trouxe 

amplas possibilidades para a inovação no setor de serviços, gerando uma nova categoria de 

oferta – o E-Service.   

As definições de E-Service focam em prestação do serviço na forma eletrônica e faz 

pensar sobre quais benefícios são esperados pelos clientes. Hofacker et al (2007) traz algumas 

definições de outros autores para o termo. Inicialmente, E-Service foi definido como serviços 

que podem ser oferecidos por meio eletrônico, por Javalgi, Martin, and Todd (2004), assim 

como um serviço disponível através de rede, conforme Rust and Kannan (2003) e ainda como 

serviços interativos pela Internet que utilizam tecnologias avançadas de telecomunicações, 

informação e multimídia para Boyer, Hallowell and Roth (2002). Apesar da definição do 

termo ainda estar em aberto, à disseminação dos serviços eletrônicos continua transformando 

os negócios, as ações de marketing e o comportamento do consumidor. Prova disto é o 

crescimento dos serviços de marketing e dos negócios eletrônicos. Vender produtos pela rede 

mundial é em si prestar serviços on-line. Mas é importante salientar que o E-Service, mesmo 

com suas características particulares e ao mesmo tempo semelhantes as dos serviços prestados 

no mundo real, não substituem nem complementam uma oferta off-line.  

Assim, esta nova categoria de “produto” tem sido foco de estudos com o objetivo de 

desenvolver e ampliar as teorias de marketing, investigar os novos tópicos sugeridos e 

formular recomendações aplicáveis no seu gerenciamento. Portanto, E-Services podem 

complementar ou substituir serviços e produtos oferecidos no mundo real e ainda serem 

oferecidos unicamente através da rede.   

Estas características podem ser observadas em algumas empresas com o objetivo de 

agregar valor aos produtos e serviços já existentes no mundo físico. É o caso da FeDex, que 

oferece maior tangibilidade, enquanto reduz a percepção e a real probabilidade de riscos ao 

permitir que o cliente acompanhe de forma on-line o trajeto de seus produtos; essa mesma 

tangibilidade forjada pode ser observada pelos serviços bancários, como o aviso e a 

confirmação da realização de transações em tempo real pelo celular ou por e-mail; o Citibank, 

por exemplo, envia ao cliente, via SMS (Short Message Service), um código para finalização 

de uma transação bancária no momento do término da operação, transmitindo maior 

segurança da operação, ou ainda a Cisco ao oferecer suporte técnico e outros serviços de pós-

venda através de seu web site. Nestes casos, além da tangibilidade traduzida em segurança 
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para o cliente, o benefício adicional para estas empresas é a coleta de informações sobre os 

clientes que permite incrementar serviços baseados no conhecimento sobre a carteira.  

Algumas empresas utilizam o E-Service para atender os clientes mais amplamente ou 

com maior rapidez e com menor custo operacional que no mundo físico, oferecendo uma 

linha de produtos com maior profundidade ou iniciar a sua produção ou comprar matéria-

prima à medida que recebe seus pedidos (backordering capability), o que também visa a 

redução dos custos. Esse é o caso da Amazon, Livraria Saraiva e Magazine Luiza. Pelo meio 

eletrônico estas empresas podem oferecer uma linha muito mais extensa de produtos, se 

comparadas às lojas físicas, e possibilitar a redução de seus espaços dedicados ao ponto de 

venda, considerando-se a área de atendimento e a de estoque, e ainda, oferecer serviços de 

valor agregado, como resenha de livros, no caso das livrarias. Locadoras de filmes, como a 

Netflix, facilitam a escolha dos filmes via web site, mesmo dispondo de um universo 

gigantesco de títulos e ainda colaboram com o cliente na devolução dos DVDs ao enviarem, 

juntamente com o filme escolhido, uma embalagem pronta para retorno também pelo correio. 

Outras empresas estão desenvolvendo negócios que não poderiam ser oferecidos de 

forma off-line, como hospedagem simultânea de milhares de jogadores que dividem o mesmo 

universo eletrônico, como a World of WarCraft e a Google Map’s, que oferece a localização 

de um endereço para pessoas em qualquer ponto do planeta. Porém, neste último exemplo os 

benefícios são limitados uma vez que orientações fornecidas pessoalmente podem ter um grau 

mais elevado de customização devido à possibilidade de resposta a dúvidas específicas que 

possam surgir no momento da pesquisa.   

Em vista destes exemplos, as propriedades do E-Service devem ser reavaliadas quando 

comparadas às tradicionais diferenças entre serviços e produtos.  Serviços profissionais 

exigem tratamento diferenciado porque eles são intangíveis, inseparáveis, heterogêneo e 

simultâneo (Las Casas, 2006).  Porém as propriedades do E-Service ganham uma nova 

dimensão, sendo descritas como intangibilidade, perecibilidade, não propriedade e 

interatividade Hofacker et al (2007): 

• Intangibilidade: É possível assumir que um E-Service é menos tangível que um 

mesmo serviço oferecido pessoalmente, pois o grau de intangibilidade depende da forma da 

prestação do serviço, ou seja, a prestação do serviço exige continuidade, como é o caso da 

venda de seguros, requer a necessidade de uma posse anterior, como a entrega (ou 

transferência) de encomendas, ou a existência de um componente simbólico, como é o caso 

das passagens aéreas, ou da existência de um instrumento de entrega, como DVDs, e por fim 

o formato de entrega, que pode ser via web site, e-mail, vídeo, mensagem de texto etc.    
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• Perecibilidade: os serviços não são perecíveis e podem ser inventariados. Por 

ser um algoritmo, o E-Service pode ser estocado indefinidamente pela empresa, por meio de 

um servidor, ou pelo consumidor, em CDs ou outras mídias. Ao contrário dos produtos e 

serviços off-line, arquivos digitais podem ser consumidos repetidamente, sem se esgotarem e 

também podem ser repassados, por meio de cópias e retidos simultaneamente.  

• Não Propriedade: Em serviços não há transferência de propriedade. Este 

conceito vale tanto para serviços on-line, como para serviços off-line. Além disso, mais de um 

consumidor pode acessar ou receber o mesmo serviço simultaneamente, sem que haja prejuízo 

ou interferência para ambos;   

• Interatividade: É uma nova forma de interação técnica, de característica 

eletrônico-digital, que se diferencia da interação analógica que caracteriza a mídia tradicional. 

Na discussão sobre interatividade e meios de comunicação, as interações são classificadas em 

diversos níveis, como se segue: 

• Nível 0: o estágio em que o televisor expõe imagens em preto e branco e 

dispõe de um ou dois canais; neste caso não há interação entre o equipamento e o 

telespectador;  

• Nível 1: a televisão ganha cores, maior número de emissoras e controle remoto; 

neste caso, o telespectador começa a interagir, porém ainda de forma mínima e tem maior 

percepção da mensagem, tanto pelo formato (cor), como pelo maior volume de mensagens 

recebidas (mais emissoras);  

• Nível 2: novos equipamentos, de caráter periférico, são acoplados ao televisor, 

como o videocassete, as câmeras portáteis e jogos eletrônicos; assim, o telespectador pode 

produzir imagens garças às câmeras e tem ainda mais opções de entretenimento, com o 

advento das fitas de vídeos e jogos;  

• Nível 3: adoção dos sinais de interatividade de características digitais; o 

telespectador pode então interferir no conteúdo, comunicando-se com os emissores da 

programação a partir de telefone, fax ou correio eletrônico; 

• Nível 4: é o estágio da chamada televisão interativa em que se pode participar 

do conteúdo a partir da rede telemática em tempo real, escolhendo ângulos de câmera, 

diferentes encaminhamentos das informações etc. 

 

 Para Breternitz (op. Cit) o e-service abrange fornecimento de suporte técnico e 

comercial aos clientes, além de aconselhamento on-line sobre produtos e serviços (pré-venda 
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e pós-venda), possibilita a redução de custos e a agilidade no suporte aos clientes, prática de 

cross-selling (venda cruzada) e fidelização dos clientes. A oferta de auto-serviço, ou auto-

atendimento, beneficia o cliente, que passa a ter maior controle sobre o processo, ampliando 

sua autonomia e poder de decisão. Além disso, beneficia a empresa pela redução de custos 

operacionais, entre outras vantagens, por transferir ao cliente os custos de entrada de dados, 

despesas com telecomunicações etc. São exemplos típicos as operações bancárias via internet, 

o chamado net banking.   

 

6.2. Inovação em Comércio Eletrônico 

 

Franco (op. Cit) dá como exemplo de inovação em Comércio Eletrônico o segmento 

musical que está reconfigurando o setor quando permite que o cliente monte sua seleção de 

músicas. Este modelo de negócios consiste na possibilidade do cliente visitar sites e fazer o 

download de suas músicas preferidas, no mesmo dia em que as mesmas começam a tocar nas 

rádios e, assim, não precise esperar pelo lançamento do CD. Esta mudança é tão expressiva 

que novos modelos de canais de distribuição estão se formando mesmo nas organizações que 

já participam do mercado fonográfico, como as gravadoras Sony, EMI etc. As grandes 

gravadoras com tecnologia Intertrust estão criando um novo modelo de negócio em que o 

cliente pode customizar a sua digibox, ou seja, sua seleção de músicas digitais, pagando uma 

taxa para ter a sua coleção de músicas. O modelo é inovador à medida que amplia o acesso a 

grandes artistas ou a obras completas e assim abre um novo espaço para o universo musical, 

cobrando por este serviço e criando maior fidelização do cliente, por meio de um canal direto 

de Comércio Eletrônico. Este modelo deverá proporcionar preços e custos muito menores que 

o mercado físico de CDs.  

Nesse exemplo o fator de mudança foi a criação de uma nova forma de distribuição e 

consumo de música exclusivamente em função de um novo modelo de Comércio Eletrônico, 

criado em decorrência da tecnologia MP3. O modelo tradicional não deixa de existir e o 

prognóstico é o aumento do mercado, que poderá atingir um maior número de usuários a um 

preço mais acessível e com enorme encurtamento do ciclo de vida dos novos lançamentos. 

Esse mesmo modelo já está atingindo o mercado de livros, com o e-book, que permite 

a compra on-line de livros em versão eletrônica (no formato pdf, por exemplo) ou a 

possibilidade de compra de apenas alguns capítulos de determinado livro. A distribuição é 

feita por quiosques físicos, mas com parte da operação realizada no formato eletrônico 

(seleção e download dos capítulos).   
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Em 2004 o site de buscas Google já tinha um plano de digitalização de livros e que 

acabou por estimular inúmeras outras iniciativas similares, conforme informado pela Câmara 

Brasileira de Livros ao Jornal do Commércio, do Rio de Janeiro, em 2005. A matéria dizia 

também que a Yahoo e a Microsoft, os principais concorrentes do Google, também tinham em 

seu planejamento a aplicação de busca por palavras-chave para rastreamento de conteúdo de 

livros e que a Amazon.com, nesse mesmo ano, anunciou o projeto Amazon Pages – venda por 

meio eletrônico de obras em formato digital, que poderiam ser adquiridas por página ou 

capítulo. Nos Estados Unidos outros sites similares, como www.ebooks.com, já oferecem aos 

usuários a opção de baixar livros em seu computador.  

A própria Amazon não pode ser entendida apenas como um negócio de varejo on-line 

e tem mostrado que sua verdadeira vocação é a inovação. Segundo o Portal Exame (2007), foi 

a Amazon que criou o sistema de avaliações realizado pelos próprios clientes e a lista de 

sugestões e recomendações automáticas, só para mencionar algumas das novidades hoje 

copiadas pela imensa maioria das lojas eletrônicas. Sistema semelhante de avaliação é 

aplicado pela E-Bit, já apresentada anteriormente, e que auxiliou na seleção das livrarias on-

line para este estudo. Além disso, pesados investimentos em tecnologia – cerca de 200 

milhões de dólares entre o período de 2006 e 2007 – permitiram a venda de 2,5 milhões de 

exemplares do último livro da série Harry Potter e ainda a formatação de um novo negócio na 

companhia, chamado de “aluguel da Amazon”, com base nessa infra-estrutura e no 

conhecimento acumulado ao longo de sua existência. A empresa, que nasceu em 1995 como 

uma loja eletrônica de livros, está se posicionando também como uma grande provedora de 

serviços tecnológicos; seus concorrentes, que no início eram somente livrarias, como a rede 

Barnes and Noble, passam a ser também organizações como a HP e a IBM, duas das maiores 

prestadoras de serviços de tecnologia. O novo negócio da Amazon está estabelecido sobre o 

S3, sigla para Simple Storage Service, por meio do qual a Amazon vende espaço de 

armazenamento de arquivos em seus data centers para consumidores que desejem ter uma 

cópia de segurança de sua coleção de fotos, ou até de todos os dados de uma empresa de 

médio porte, pagando apenas pelo espaço em disco que for utilizado. Em novembro de 2007, 

o montante gerado pelos arquivos guardados pelo S3 já passava de 10 bilhões de dólares. A 

Amazon também passou a oferecer outra linha de negócios que é o processamento de dados 

sob demanda, o EC2, sigla em inglês para Nuvem Computacional Elástica. O EC2 é dirigido a 

empresas que não podem fazer grandes investimentos em máquinas e optam por alugar os 

computadores do maior varejista on-line do mundo, também pagando apenas pelo consumo. 

Até mesmo o centro de distribuição e os sistemas de gerenciamento podem ser alugados. O 
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objetivo da Amazon é ter a sua qualidade de serviços reconhecida. Porém a mesma matéria 

alerta para a preocupação dos especialistas que se refere aos altos investimentos para manter 

uma infra-estrutura com essa qualidade e que podem corroer as apertadas margens de lucro, 

que hoje são de aproximadamente 4%. Tanto que logo após o salto da ação para o patamar 

dos 100 dólares, houve uma correção imediata e o preço se estabilizou perto dos 80 dólares. 

Outro temor é de que as atenções para o comércio eletrônico se dispersem devido a 

importância crescente dos serviços em um mercado disputado por especialistas em tecnologia 

e que exige constantes e custosas atualizações do parque tecnológico. 

Outro exemplo de inovação em Comércio Eletrônico noticiado pelo PublishNews 

(2007) é a versão brasileira do Google Book Search,uma funcionalidade do site de buscas 

Google que ajuda nas buscas em livrarias do mundo físico por livros não encontrados na 

Internet. A ferramenta localiza também a loja mais próxima do cliente por meio da 

informação do CEP e permite ao livreiro incluir a sua livraria e acrescentar ou atualizar 

informações de sua empresa. Para maior segurança tanto de internautas, como de varejistas, o 

sistema possui um processo de validação das informações que procura evitar o cadastramento 

de empresas fantasmas.   

 

6.3. Inovação em Comércio Eletrônico 
 

Franco(op. Cit) dá como exemplo de inovação em Comércio Eletrônico o segmento 

musical que está reconfigurando o setor quando permite que o cliente monte sua seleção de 

músicas. Este modelo de negócios consiste na possibilidade do cliente visitar sites e fazer o 

download de suas músicas preferidas, no mesmo dia em que as mesmas começam a tocar nas 

rádios e, assim, não precise esperar pelo lançamento do CD. Esta mudança é tão expressiva 

que novos modelos de canais de distribuição estão se formando mesmo nas organizações que 

já participam do mercado fonográfico, como as gravadoras Sony, EMI etc. As grandes 

gravadoras com tecnologia Intertrust estão criando um novo modelo de negócio em que o 

cliente pode customizar a sua digibox, ou seja, sua seleção de músicas digitais, pagando uma 

taxa para ter a sua coleção de músicas. O modelo é inovador à medida que amplia o acesso a 

grandes artistas ou a obras completas e assim abre um novo espaço para o universo musical, 

cobrando por este serviço e criando maior fidelização do cliente, por meio de um canal direto 

de Comércio Eletrônico. Este modelo deverá proporcionar preços e custos muito menores que 

o mercado físico de CDs.  
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Nesse exemplo o fator de mudança foi a criação de uma nova forma de distribuição e 

consumo de música exclusivamente em função de um novo modelo de Comércio Eletrônico, 

criado em decorrência da tecnologia MP3. O modelo tradicional não deixa de existir e o 

prognóstico é o aumento do mercado, que poderá atingir um maior número de usuários a um 

preço mais acessível e com enorme encurtamento do ciclo de vida dos novos lançamentos. 

Esse mesmo modelo já está atingindo o mercado de livros, com o e-book, que permite 

a compra on-line de livros em versão eletrônica (no formato pdf, por exemplo) ou a 

possibilidade de compra de apenas alguns capítulos de determinado livro. A distribuição é 

feita por quiosques físicos, mas com parte da operação realizada no formato eletrônico 

(seleção e download dos capítulos).   

Em 2004 o site de buscas Google já tinha um plano de digitalização de livros e que 

acabou por estimular inúmeras outras iniciativas similares, conforme informado pela Câmara 

Brasileira de Livros ao Jornal do Commércio, do Rio de Janeiro, em 2005. A matéria dizia 

também que a Yahoo e a Microsoft, os principais concorrentes do Google, também tinham em 

seu planejamento a aplicação de busca por palavras-chave para rastreamento de conteúdo de 

livros e que a Amazon.com, nesse mesmo ano, anunciou o projeto Amazon Pages – venda por 

meio eletrônico de obras em formato digital, que poderiam ser adquiridas por página ou 

capítulo. Nos Estados Unidos outros sites similares, como www.ebooks.com, já oferecem aos 

usuários a opção de baixar livros em seu computador.  

A própria Amazon não pode ser entendida apenas como um negócio de varejo on-line 

e tem mostrado que sua verdadeira vocação é a inovação. Segundo o Portal Exame (2007), foi 

a Amazon que criou o sistema de avaliações realizado pelos próprios clientes e a lista de 

sugestões e recomendações automáticas, só para mencionar algumas das novidades hoje 

copiadas pela imensa maioria das lojas eletrônicas. Sistema semelhante de avaliação é 

aplicado pela E-Bit, já apresentada anteriormente, e que auxiliou na seleção das livrarias on-

line para este estudo. Além disso, pesados investimentos em tecnologia – cerca de 200 

milhões de dólares entre o período de 2006 e 2007 – permitiram a venda de 2,5 milhões de 

exemplares do último livro da série Harry Potter e ainda a formatação de um novo negócio na 

companhia, chamado de “aluguel da Amazon”, com base nessa infra-estrutura e no 

conhecimento acumulado ao longo de sua existência. A empresa, que nasceu em 1995 como 

uma loja eletrônica de livros, está se posicionando também como uma grande provedora de 

serviços tecnológicos; seus concorrentes, que no início eram somente livrarias, como a rede 

Barnes and Noble, passam a ser também organizações como a HP e a IBM, duas das maiores 

prestadoras de serviços de tecnologia. O novo negócio da Amazon está estabelecido sobre o 
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S3, sigla para Simple Storage Service, por meio do qual a Amazon vende espaço de 

armazenamento de arquivos em seus data centers para consumidores que desejem ter uma 

cópia de segurança de sua coleção de fotos, ou até de todos os dados de uma empresa de 

médio porte, pagando apenas pelo espaço em disco que for utilizado. Em novembro de 2007, 

o montante gerado pelos arquivos guardados pelo S3 já passava de 10 bilhões de dólares. A 

Amazon também passou a oferecer outra linha de negócios que é o processamento de dados 

sob demanda, o EC2, sigla em inglês para Nuvem Computacional Elástica. O EC2 é dirigido a 

empresas que não podem fazer grandes investimentos em máquinas e optam por alugar os 

computadores do maior varejista on-line do mundo, também pagando apenas pelo consumo. 

Até mesmo o centro de distribuição e os sistemas de gerenciamento podem ser alugados. O 

objetivo da Amazon é ter a sua qualidade de serviços reconhecida. Porém a mesma matéria 

alerta para a preocupação dos especialistas que se refere aos altos investimentos para manter 

uma infra-estrutura com essa qualidade e que podem corroer as apertadas margens de lucro, 

que hoje são de aproximadamente 4%. Tanto que logo após o salto da ação para o patamar 

dos 100 dólares, houve uma correção imediata e o preço se estabilizou perto dos 80 dólares. 

Outro temor é de que as atenções para o comércio eletrônico se dispersem devido a 

importância crescente dos serviços em um mercado disputado por especialistas em tecnologia 

e que exige constantes e custosas atualizações do parque tecnológico. 

Outro exemplo de inovação em Comércio Eletrônico noticiado pelo PublishNews 

(2007) é a versão brasileira do Google Book Search,uma funcionalidade do site de buscas 

Google que ajuda nas buscas em livrarias do mundo físico por livros não encontrados na 

Internet. A ferramenta localiza também a loja mais próxima do cliente por meio da 

informação do CEP e permite ao livreiro incluir a sua livraria e acrescentar ou atualizar 

informações de sua empresa. Para maior segurança tanto de internautas, como de varejistas, o 

sistema possui um processo de validação das informações que procura evitar o cadastramento 

de empresas fantasmas.   

 

6.3.1. Mobile Marketing 
 

No mercado varejista, as aplicações de negócios móveis resultarão em um aumento 

significativo na conveniência de se fazer compras eletrônicas. A proliferação do uso de 

equipamentos móveis pelos consumidores, como PDAs (personal digital assistants), telefones 

celulares digitais e pagers de mão dupla vão gerar demanda para o Comércio Eletrônico. Hoje 
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os  consumidores ainda estão usando seus equipamentos móveis muito mais para a obtenção 

de informações, como acessar notícias e trocar de e-mails e já se percebe uma utilização um 

pouco mais intensiva nas operações de compra e venda de ações e algumas compras de 

produtos. A vantagem deste modelo é a oportunidade de se fazer compras enquanto estão em 

trânsito, o que sugere que já seja importante pensar em negócios acessíveis por aparelhos 

móveis.  

 

7. Estratégia de Marketing na Internet  
  

Saccol e Fischmann (2005) descrevem a Internet como uma tecnologia chave para 

qualquer segmento de negócios na atualidade. O número de consumidores on-line e as 

transações B2B vêm apresentando crescimentos graduais nos últimos anos, apesar de ainda 

existirem barreiras ao Comércio Eletrônico no país. De acordo com pesquisa coordenada por 

Albertin em 2003 para a Fundação Getúlio Vargas, cerca de 149 milhões de brasileiros (85% 

da população) ainda não tinham acesso a computadores, apesar das iniciativas de redução do 

índice de exclusão digital no país. O custo da infra-estrutura tecnológica e a segurança na rede 

também são questões pertinentes. O Brasil é país que mais sofre ataques digitais no mundo, 

depois dos Estados Unidos. Talvez por estas razões muitas empresas no Brasil ainda prefiram 

usar a Internet em iniciativas de divulgação institucionais, como comunicação on-line e 

valorização da marca, segundo o E-consulting (Business Standard, 2003). 

No começo da aplicação de Negócios Eletrônicos e do Comércio Eletrônico, diversas 

empresas lançaram-se ao uso da Internet, sem muitas vezes diagnosticar as suas reais 

necessidades e as oportunidades existentes, em uma tentativa de seguir tendências e 

modismos. Desconsiderar o alinhamento da utilização da Internet e do Comércio Eletrônico 

aos objetivos estratégicos da organização leva, como qualquer outra tomada de decisão que 

afete a estrutura do modelo de negócios, ao desperdício de recursos e esforços e, 

principalmente, ao comprometimento da reputação da empresa, caso não haja sucesso na 

empreitada, o que, desta forma, será bem possível.  

Deitel, Deitel e Steinbuhler (op. Cit) lembram que no início das aplicações de 

Comércio Eletrônico, o sucesso do negócio dependia apenas um web site que fosse eficiente 

em sua operações e que fosse criativo, porém a competição no mundo eletrônica é intensa e 

estratégias de marketing consistentes e agressivas podem ajudar na obtenção de vantagem 

competitiva.  



 

 

78

A Internet e a World Wide Web oferecem aos profissionais de marketing novas 

ferramentas que podem incrementar o sucesso de seus esforços de marketing com o intuito de 

gerar tráfego no web site, resultado tão importante quanto registrar o perfil de visitantes, as 

visitas recebidas e analisar os resultados das ações de comunicação realizadas.  

Las Casas (2006, p. 335) define marketing on-line como “um conjunto de transações 

eletrônicas que visam à transferência de produtos e serviços do produtor ao consumidor”. E 

ainda complementa que “A entrega on-line de benefícios requer uma análise das diferenças 

entre comércio eletrônico, marketing eletrônico e recursos de marketing eletrônico”.   

Portanto, definir uma estratégia é a primeira ação quando se determina a migração dos 

negócios para a rede, assim como definir o mercado-alvo (grupo de consumidores para o qual 

o web site é direcionado) ajusta o foco das campanhas e conseqüentemente, aumenta o 

número de visitantes e compras. A estratégia, então, deve atrair novos consumidores e 

também trazê-los de volta 

A literatura atual, acadêmica ou não, preocupa-se em apontar as melhores formas de 

utilização das ferramentas de Internet e do Comércio Eletrônico pelas organizações, buscando 

registrar as melhores práticas realizadas. Porém, foi detectado certo nível de carência, 

especialmente em relação à realidade brasileira, de estudos recentes que se preocupem com a 

fase que antecede à prática da utilização dessas tecnologias, isto é, o seu planejamento e a 

formulação das estratégia que devem nortear as ações.  

O impacto e a importância estratégica da Internet e do Comércio Eletrônico em uma 

organização variam de acordo com diversos fatores, como a segmentação de mercado, perfil 

de consumidor e suas condições de acesso à tecnologia, características da empresa (nível de 

desenvolvimento tecnológico, estrutura e processos organizacionais, recursos e pessoas, entre 

outros).  

Kalakota e Robinson (op. Cit) alertam para a dificuldade que as organizações 

enfrentam no alinhamento das estratégias de negócio, processos e aplicações.   

Ao se formular uma estratégia de utilização de Intranet, conectividade, limites de 

acesso, fatores culturais, sócio-demográficos e motivação dos consumidores para as 

transações on-line, questões técnicas e de segurança devem ser considerados para que o 

potencial da Internet possa realmente oferecer vantagem competitiva.    

Compreender as tendências de tecnologia e da cadeia de suprimentos, as regras de 

competição e as competências essenciais da própria empresa são os elementos-chave 

considerados por Kalakota e Robinson (op. Cit) ao se iniciar as atividades de Negócios 

Eletrônicos.   
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Vale lembrar o que dizem Zeithaml e Bitner (op. Cit) sobre os canais eletrônicos, que 

para elas são os únicos distribuidores de serviços que não requerem interação humana, porém 

necessitam de algum serviço previamente planejado (quase sempre de informação, de 

educação e de entretenimento) e um veículo eletrônico por meio do qual possam ser 

fornecidos.  

Quanto mais um serviço for dependente de tecnologia e/ou de equipamentos para a sua 

execução e quanto menos for necessário o contato pessoal entre cliente e seus prestadores, 

menos ficará caracterizado pela padronização e pela inseparabilidade. O uso de canais 

eletrônicos resolve parte do problema da inseparabilidade e permite que se execute uma forma 

de padronização até então impossível em serviços. 

Pelo fato da Internet e o Comércio Eletrônico estarem revolucionando o modo como 

os serviços são prestados aos clientes, alterando o relacionamento tradicional entre o mercado 

e a empresa, é possível elencar os benefícios dos canais eletrônicos, como se segue:  

• Execução padronizada dos serviços: no meio eletrônico não há interpretações de 

como executar um serviço, ao contrário do que ocorre com a prestação de serviços 

por pessoas no mundo físico. Portanto a execução do serviço será a mesma todas 

às vezes; 

• Baixo custo: o custo da interação pessoal é maior que o custo da interação 

eletrônica, seja qual for o meio (TV, rádio ou Internet); 

• Ampla distribuição: é possível a interação com mais de um usuário final 

simultaneamente, bem como com diversos intermediários;  

• Customização: o cliente pode escolher a configuração do seu produto como melhor 

lhe convier.  

• Rápido retorno do cliente: uma das maiores forças do Comércio Eletrônico, que 

permite maior agilidade no conhecimento sobre a satisfação do cliente e na 

resposta que for necessária.  

 

Porém, o meio eletrônico também gera diversos e grandes desafios. O primeiro deles 

diz respeito à interação pessoal e que atinge a empresa de duas formas. A primeira delas é que 

os usuários são ativos, têm o poder de decidir o que fazer o que ler ou ver. Transitam sozinhos 

de um web site para outro, sem sofrer uma abordagem pessoal, física. Diferente do que 

acontece na mídia tradicional, os internautas são capazes de absorver o que for de interesse. 

Isso significa que os clientes devem ser instigados a agir, aproveitando-se do benefício 
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intrínseco da Internet que é a possibilidade de interação cliente-site. Além disso, a 

comunicação pela Internet deve educar, entreter e seduzir o cliente mais que na comunicação 

off-line. A segunda forma de impacto causado pela interação pessoal é que a Internet requer a 

oferta do atendimento personalizado (ou customizado). Porém esta customização não pode 

interferir na padronização da prestação do serviço. Essas duas tarefas precisam caminhar 

juntas e são essenciais para o desempenho das organizações do mundo eletrônico.  

Outro aspecto importante é o aumento da competição, tanto por preço, como por 

market-share. Levantar cotações por meio da rede é mais fácil e rápido que no mundo físico 

graças aos sites especializados em pesquisa de preço e que ainda oferecem ferramentas para 

comparação de um mesmo produto em várias lojas eletrônicas, como o Buscapé, Bondfaro 

etc. Com relação ao market-share, a competição cresce em decorrência da ampliação da 

abrangência geográfica do atendimento que pode ser feito à distância. 

Por parte do cliente pode existir dificuldade no uso da tecnologia, o que resulta em 

frustração e conseqüente abandono da prática. O cliente precisa ainda estar disposto a buscar 

informações e entender as etapas para a execução do serviço ou efetuação da compra. As 

preocupações com segurança são também enormes barreiras para as operações que requerem 

dados pessoais e informações financeiras. As empresas precisam estar preparadas para manter 

hackers à distância e construir a confiança do cliente.  

Os profissionais de marketing precisam levar estes aspectos em consideração quando e 

trata de mudança do comportamento do consumidor.   

Uma análise abrangente das questões estratégicas do uso da Internet também foi 

realizada por Porter (op. Cit) que teve como foco o impacto sobre a vantagem competitiva e 

sobre a estrutura das indústrias, preocupando-se com a efetividade da Internet em criar valor 

econômico (lucratividade) de forma sustentável. A Internet criou novas indústrias, como 

marketplaces, leilões virtuais e outros modelos já descritos neste trabalho anteriormente, 

porém seu maior impacto tem sido na reconfiguração das indústrias já existentes.   

Ao se discutir o marketing na Internet é importante ter em mente o tipo de produto que 

se deseja comercializar por este meio. Este estudo refere-se à comercialização de livros 

acadêmicos e, portanto é necessário entender como este tipo de produto é visto pelo 

consumidor.  

Baseando-se na classificação de produtos descrita por Kotler (2000, p. 419), os livros 

acadêmicos podem ser enquadrados tanto na categoria de bens de consumo de especialidade, 

como na de bens de consumo não procurados. Por serem “bens com características singulares 

ou identificação de marca pelos quais um número suficiente de compradores está disposto a 
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fazer um esforço extra de compra” podem ser classificados como bens de especialidade. Já 

pelo fato de que “o consumidor não conhece ou normalmente não pensa em comprar (...) e 

necessitam de propaganda e apoio de equipe de vendas”, são então chamados de bens de 

consumo não procurados.  Churchill e Peter (2005) descrevem produtos de especialidade 

como aqueles que são únicos em alguns aspectos, geralmente caros e são comprados com 

pouca freqüência e, geralmente, caros. Por isso, o consumidor está disposto a fazer um 

esforço especial para obter o produto. Sobre produtos não procurados, os autores descrevem 

como aqueles que consumidores desconhecem e só o adquirem quando se tornam cientes da 

necessidade e do valor desses produtos. Ou seja, os livros acadêmicos são adquiridos para 

atender necessidades muito específicas e requerem pesquisa ou recomendação.   

Quanto ao ponto de venda, os livros são exemplos típicos de produtos vendidos em 

lojas especializadas (Parente 2000), como também em supermercados lojas de departamento 

etc.  

Além dos itens apresentados anteriormente, a implementação da loja virtual requer 

estratégias e programas para as áreas de sistemas de informação e comunicação, recursos 

humanos, meios de avaliação e controle dos resultados e marketing 

Se a inovação do Comércio Eletrônico está revolucionando as regras 
comerciais, resultando em uma transformação  estrutural, onde 
percebemos os efeitos?  “Vemos os efeitos no crescimento 
progressivo de aplicações com inovação, no desenvolvimento de 
novos canais de distribuição e nas dinâmicas competitivas que 
continuam a assustar até os gerentes mais atentos” (Kalakota e 
Robinson, 2000, p. 26) 

 

Estes autores ainda questionam se as empresas estão organizadas para executarem uma 

mudança estrutural que permita a operação eletrônica, pois a maioria das organizações está 

trabalhando no máximo de suas capacidades para manter o negócio viável e lucrativo frente a 

um cenário de incertezas e mudanças nunca visto antes. Exemplificam as mudanças em curso 

com o caso da Enciclopédia Britânica que, em 90 anos de existência nunca havia sofrido 

nenhuma transformação drástica até o lançamento de seu produto em CD-ROM, e depois foi 

obrigada a oferecer ao mercado o seu produto gratuitamente pela web (www.britannica.com) 

com acesso gratuito por um prazo limitado e há a possibilidade de assinatura anual, no 

modelo opt-out, por um preço bastante inferior que o despendido para a compra do modelo 

físico completo.  

O fato é que as inovações tecnológicas permeiam cada vez mais os processos de 

negócio e assim, a transformação estrutural se torna difícil de ser administrada uma vez que 
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estas mudanças atuam em uma escala muito maior. Mercados virgens e com características 

muito diferenciadas aparecem por toda parte à medida que a Internet transforma indústrias 

tradicionais (serviço financeiro, vendas ao varejo, distribuição industrial, produção de bens 

intangíveis etc.). A informação em torno do produto ou serviço é mais importante que o 

próprio produto ou serviço. Uma destas transformações está no próprio perfil do consumidor e 

no seu comportamento.    

“O novo paradigma que considera a comunicação de muitos para muitos sugere a 

descentralização do processo de registro dessas informações, considerando o cliente como 

possuidor de suas próprias informações pessoais” (Ladeira, 2001, p. 3) 

As vendas pela Internet impactam no comportamento do consumidor no que diz 

respeito a elevação do seu nível de exigências, como respostas mais rápidas e intolerância aos 

atrasos na entrega dos produtos e serviços. A possibilidade de maior obtenção de informação 

e inclusive de compará-las faz o consumidor ficar mais preparado para o momento da compra. 

Por essa razão os modelos de marketing tradicionais precisam ser revistos na prática de 

Comércio Eletrônico.  

“O computador, na realidade, a Internet, passa a ser um parceiro do 
consumidor na busca de bens e serviços. O consumidor pode construir 
seu próprio perfil de consumo e, com base nele, solicitar a procura de 
bens e serviços, de acordo com as determinações de melhor preço, 
marcas, entregas e condição de compra” (Ladeira, 2001, p. 94). 

 

Isso quer dizer que o produto deve atender exatamente o que é esperado pelo 

consumidor, que ao utilizar a rede, pode definir a forma, a cor, o conteúdo e a condição de 

entrega. Para responder a estas requisições, a empresa precisa estar preparada para atendê-las 

e para isso, precisam adequar as formas de comercialização, introduzindo um cadastramento 

mais amplo de informações sobre o cliente. Além dos seus dados pessoais, informações como 

perfil, hábitos de compra, freqüência de suas aquisições, data da última compra, estilo de vida, 

renda, tipo de produto procurado, entre outras são dados de alta relevância para que se possa 

sugerir e comunicar opções de produtos ou serviços disponíveis, de forma individualizada e 

em momentos específicos.  

 Para entender como o cliente age ou reage frente às ofertas do mercado é importante 

entender o que influencia o comportamento das pessoas.  

 No ato da compra, as pessoas podem desempenhar um ou mais papéis. Para Sheth, 

Mittal e Newman (2001) existem os usuários não pagantes e não compradores, os usuários 

pagantes, mas não compradores, os usuários compradores, mas não pagantes e os usuários 
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compradores e pagantes. É importante que os gestores de marketing identifiquem qual papel 

desempenha o cliente da sua organização.   

 Além disso é necessário ter um claro entendimento sobre o que é necessidade e desejo 

para que possa enquadrar em alguma destas categorias produto ou serviço que está sendo 

vendido.  

“Necessidade é condição insatisfatória de um cliente, que o leva a uma 
ação que tornará essa condição melhor. Um desejo é o afã de obter 
mais satisfação do que é absolutamente necessário para melhorar uma 
condição insatisfatória. Em outras palavras, a diferença entre uma 
necessidade e um desejo é que a necessidade nasce de um desconforto 
nas condições físicas ou psicológicas da pessoa” (SHETH, MITTAL e 
NEWMAN, 2001, p. 59).  

 

Estes mesmos autores explicam que existem determinantes de necessidades que são 

originadas tanto pelo próprio indivíduo, como pelo ambiente, e que estão relacionadas às 

características físicas desses indivíduos e desse ambiente e não com o contexto social ou 

institucional. E ainda que os valores destas características para os clientes obedecem a um 

nível hierárquico baseado na função ou atendimento das necessidades e desejos dos 

consumidores.  

A classificação dos valores por Sheth, Mittal e Newman (op. Cit) se divide em sete 

categorias:  

• Instrumentais: os produtos são instrumentos que satisfazem necessidades e 

desejos, o que significa que os valores são meios para se atingir um objetivo;  

• Dinâmicos: as necessidades e desejos dos consumidores mudam de acordo com 

seus estágios de vida e de seus recursos, portanto os valores também se alteram ao 

longo do tempo;   

• Hierárquicos: os valores são estruturados em uma hierarquia sustentada por 

valores estruturais; essa hierarquia é semelhante a de Maslow (que parte das 

necessidades fisiológicas, passando por segurança, status social, auto-estima e 

auto-realização) e a de Katona (descrita a partir da necessidade de sobrevivência, 

que quando atingida, gera a necessidade de conforto, em seguida das 

conveniências e por último das espirituais);   

• Sinérgicos: um determinado valor associado a outro aumenta a utilidade deste 

outro valor, como na combinação desempenho-preço-serviço;  
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• São específicos dos papéis desempenhados pelo comprador: de acordo com o 

papel desempenhado pelo comprados (pagante, usuário ou comprador) os valores 

também diferem;  

• Variam de um cliente para o outro: um mesmo produto pode agradar de forma e 

grau diferentes pessoas diferentes. Assim a versatilidade do produto é capaz de 

gerar valores múltiplos; 

• A diversidade dos valores do cliente aumenta com a hierarquia: quanto mais um 

mercado for ditado por valores universais, mais homogêneo ele será, assim como 

será mais diversificado se for ditado pelos valores pessoais.  

 

Outra forma de explicar a visão de valor dos clientes é pela abordagem de Porter (op. 

Cit) que explica que os compradores, assim como os produtos, também possuem cadeias de 

valores, sendo o produto de uma empresa o insumo comprado para a cadeia do comprador. O 

autor ainda considera ser intuitivamente fácil entender as cadeias de valores de compradores 

industriais, comerciais e institucionais em função das suas semelhanças com as de uma 

empresa. Porém, o entendimento sobre as cadeias de valores das famílias é menos intuitivo, 

mas da mesma importância, pois as pessoas que pertencem às famílias desempenham 

atividades variadas e os produtos comprados muitas vezes, ou talvez na maioria, são usados 

em conjunto, em meio ao fluxo das atividades. Portanto a diferenciação de uma empresa tem 

em sua origem a forma como sua cadeia de valores está relacionada à cadeia de seu 

comprador. Segundo Sheth, Mittal e Newman (1999 apud Porto, 2000) as novas tecnologias 

provocam diferentes reações nos consumidores e entre eles existem os entusiastas que são os 

primeiros a adotarem as inovações, chamados tecnófilos, tem também os tecnofóbicos que são 

reativos e não gostam de nem de chegar perto de um equipamento como computador ou 

videocassete.  

Costa e Laran (2003, p. 172) tratam de outro aspecto comportamental que pode surgir 

na hora da compra: a impulsividade, que definem como “traços de personalidade, os 

indivíduos apresentam diferentes níveis de controle sobre estes impulsos; quanto menor for a 

capacidade em dominar os impulsos, maior será a impulsividade deste indivíduo”.  

Portanto, os estímulos presentes na loja eletrônica colaboram para despertar a 

impulsividade individual e gerar compras, não só pensadas com antecedência, mas que 

também são desejadas e decididas no momento as visitação.  

Logicamente, se o ambiente apresentado pelo web site, desde a sua apresentação até a 

variedade de serviços prestados, é fator-chave para a geração da a impulsividade, itens como 
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segurança, vantagens econômicas e credibilidade da marca também influenciarão positiva ou 

negativamente para as decisões momentâneas de compra. É neste momento que entra em cena 

a ferramenta que vai colaborar com o estabelecimento do relacionamento com o consumidor – 

e-Customer Relationship Management – ou gerenciamento de relacionamento com o cliente. 

Nas organizações do mundo físico, o cliente era tratado como entidade externa, em termos de 

sistemas de informação. No máximo, os sistemas podiam apresentar um histórico das compras 

já feitas por um cliente ou suas informações cadastrais. O e-CRM trata o cliente e o não-

cliente de forma sistemática. A ferramenta classifica três nichos de relacionamentos entre 

estas duas categorias de clientes ao desenvolver diferentes estratégias. A primeira estratégia 

visa à conquista de novos clientes no universo da Internet, dando início ao relacionamento 

com o grupo dos não-clientes; a segunda estratégia busca maximizar a qualidade e a 

satisfação do grupo de clientes já existentes; e a terceira estratégia objetiva encantar o grupo 

de clientes existente, mas que não tem apresentado um bom desempenho de compras. 

Adicionalmente busca encontrar as principais razões que estão levando esse grupo de clientes 

a um baixo desempenho de compras.  

 

Outra questão importante é a comunicação, apesar de se estabelecer em um meio que 

pode ser considerado um meio de comunicação de massa, tem como uma de suas principais 

características a personalização do atendimento. Então para que o e-CRM possa apresentar 

resultados efetivos, a comunicação e os processos de vendas precisam ter características que 

personalizem o atendimento, tratando cada cliente de forma individual, como um vendedor 

faz no comércio físico. 

Desta forma volta à cena o marketing individual ou o marketing one-to-one 

“basicamente uma idéia simples de  tratar clientes diferentes de maneira diferente” (Peppers e 

Rogers, 1999, p. 01). Apesar de ser uma idéia simples, sua execução requer um programa 

mais complexo. Para estes autores, o marketing um a um requer uma estratégia que entenda as 

diferentes formas de agir entre diversos clientes de personalidades também diferentes. Os 

gestores precisam entender também que a empresa e os produtos oferecidos precisam se 

adequar às necessidades individuais dos clientes, como dito anteriormente quando foi 

discutida necessidade da empresa se preparar para as respostas esperadas pelos seus 

consumidores. Devem ser determinados quatro passos para a implementação do marketing 

uma a um que abrangem a identificação dos hábitos e preferências dos clientes; a 

diferenciação dos clientes o que significa entender o que é valor para cada um deles; a 

interação com os clientes – que se traduz em ter canais diretos de comunicação que podem ser 
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por meio de call centers, web sites, contato on-line com a equipe de vendas para a apuração 

das necessidades e valores de cada cliente; e por fim a customização que é o atendimento total 

do cliente ao oferecer exatamente o que ele precisa e da forma como ele precisa.   

Portanto a construção de um web site sob a ótica do marketing one-to-one envolve ter 

ferramentas que identificam e diferenciam cada visitante, com base nas últimas visitas e 

futuras necessidades e que ainda prevê estas necessidades sem a aplicação de longos e 

complicados questionários junto ao cliente, rastreia e interpreta as página visitadas do web 

site, mantém um banco de dados com estas informações e customiza a comunicação para 

atingir as preferências individuais de cada cliente.  

 

7.1. A Comunicação de Marketing e a Interatividade 
 

Limeira (op. Cit) afirma que a principal função da Internet para os internautas é ser um 

meio de informação, comunicação e entretenimento segundo diversas pesquisas. Do ponto de 

vista da comunicação este é o item que representa uma grande oportunidade e um grande 

desafio para as empresas. A comunicação deve ter o objetivo de tornar o consumidor um fiel 

usuário dos produtos e serviços da empresa, considerando que este consumidor é exposto a 

um enorme volume de informações que está acima de sua capacidade de processamento, 

retenção e utilização.  

A comunicação de marketing na Internet continua tendo as mesmas funções que no 

mundo físico. Ou seja, abrange o mesmo conjunto de ações integradas cujos principais 

objetivos são o posicionamento da marca, o envio de uma mensagem única, consistente, 

compreensível e convincente sobre o produto e a marca, construir uma imagem de marca 

diferenciada, oferecer informações e incentivos e gerar atitudes favoráveis para as iniciativas 

da empresa. 

Antes da Internet, a tradicional comunicação de marketing era padronizada para um 

grande número de pessoas. Com a Internet a mudança mais significativa está na possibilidade 

de interatividade, o que permite modificar o modelo tradicional. No ambiente eletrônico, o 

cliente abandona o comportamento passivo e começa a poder interagir com a empresa. Assim, 

a necessidade de conhecimento sobre o cliente cresce exponencialmente, assim como a 

possibilidade de customizar e personalizar produtos e serviços, disponibilizar atendimento 

24h por dia, sete dias por semana.  
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Para atrair e manter clientes em uma loja eletrônica, que por essência se encontra em 

um ambiente altamente competitivo e dinâmico e ainda com poucas barreiras de entrada de 

novos competidores, Limeira (2003) descreve algumas implementações mandatórias para que 

se possa alcançar os resultados desejados na prática do Comércio Eletrônico.   

 

Mecanismos de Buscas 

Como qualquer outro negócio, a loja eletrônica precisa de constante divulgação e a 

primeira providência é inscrever o web site em mecanismos de buscas como Google, 

Altavista, Yahoo! e outros. Estes sites atuam como se fossem os tradicionais catálogos 

telefônicos, porém com a diferença de que são acessados eletronicamente, bastando que o 

internauta digite na home page do site escolhido uma palavra chave na qual a busca se 

baseará. O cadastramento da loja eletrônica nestes sites de busca deve obedecer a algumas 

regras que garantam a sua rápida visibilidade nos resultados das pesquisas. Por isso, a escolha 

das palavras-chave é uma das etapas mais importantes, pois estas é que caracterizarão a loja 

eletrônica e a categoria à qual pertence. É necessário verificar quais são as palavras mais 

solicitadas pelos internautas antes que o registro seja feito. É importante verificar também se o 

site de buscas já possui estas palavras registradas em seu sistema, bem como se tem as 

categorias adequadas. Além da escolha das palavras-chave é importante obter uma boa 

posição na lista de resultados do mecanismo de busca e fornecer uma boa descrição do 

serviço. Qualquer palavra da descrição pode ser usada na busca e assim, deve-se colocar o 

máximo de palavras-chave que possam estar relacionadas com o site.  

 

Comunicação Integrada 

Outra ação importante é o uso do mix de comunicação de forma integrada, 

considerando-se os objetivos de comunicação, o estágio do ciclo de vida do negócio, o 

público-alvo, os produtos e serviços oferecidos, o posicionamento de preço e outras 

características que qualificam a loja.  

A uniformidade da marca por todos os canais de contato com os clientes é vital para 

gerar o seu reconhecimento. Ferramentas de comunicação on-line e off-line são usadas para 

criar e fortalecer a lembrança da marca (awareness) e promover a lealdade do consumidor. 

Porém, da mesma forma que a Internet facilita a expansão da marca de uma empresa e de seus 

produtos, também favorece a disseminação de opiniões negativas por meio de salas de 

discussão, murais virtuais e spans. Também não é nada difícil que aconteça o uso não 

autorizado de marcas em diversos meios, tanto físicos, como eletrônicos. Muitas empresas 
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contratam serviços de rastreamento pela rede para monitorar notícias e usos indevidos da 

marca.  

 

Comunicação Integrada – Propaganda  

Das ferramentas do mix de comunicação, a propaganda, também no Comércio 

Eletrônico, ainda é o mais importante esforço de comunicação. Para Limeira (2003, p. 259), 

“a principal e mais utilizada ferramenta de comunicação de marketing é a propaganda, que é a 

forma de comunicação persuasiva dirigida a um público-alvo, transmitida por veículos de 

comunicação (mídia), com a identificação clara do patrocinador.”  

A propaganda na Internet deve ser não só on-line como também off-line. A 

propaganda, assim como para o meio físico, traz para o comércio eletrônico a oportunidade de 

estabelecer e fortalecer a marca no segmento. A publicação da URL (endereço eletrônico do 

web site) em peças de marketing direto, cartões de visita, outdoors, painéis e outros tipo de 

mídia aumenta a consciência (awareness) e o reconhecimento da marca e atrai visitantes para 

o site.  

Uma boa parte da propaganda de web sites no início das aplicações da Internet, por 

volta do começo dos anos 2000, era conduzida pelos tradicionais canais de comunicação 

publicitária, como televisão, cinema, jornais e revistas, assim como nos recentes canais 

criados para a rede. Ainda nesta época, a propaganda on-line se tornou parte integrante do 

mundo da comunicação empresarial, podendo ser feita por meio de links e banners.  

 

Tipos de propaganda on-line 

Banner é o tipo de propaganda paga mais comum na Internet. Criado para atrair 

usuários para um determinado web site por meio de um link, é produzido geralmente com 

imagens desenvolvidas em formato .jpg ou .gif, ou animações em Java, Shockwave ou Flash e 

pode ter várias dimensões, sendo a mais conhecida a de 468x60 pixels. Dentre os formatos de 

banners existentes, os mais comuns são Leaderboard (728 x 90 px), Full Banner (468 x 60 

px), Half Banner (234 x 60 px), Vertical Banner (120 x 240 px), Square Button (125 x 125 

px), Micro Button (88 x 31 px), Skyscraper (120 x 600 px), Wide Skyscraper (160 x 600 px) e 

Large Rectangle (336 x 280 px).  

Existem também tipos diferenciados de banners, como o estático (estabelecido sempre 

no mesmo local), o rotativo (que divide o mesmo espaço com outros banners), o segmentado 

(dirigido a audiência com perfil específico), o ROS (run-of-site - veiculados aleatoriamente 

dentro do site), o keyword banner (que aparece quando certa palavra é digitada em um 
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mecanismo de busca), o áudio e/ou vídeo banner (que permite ao usuário acessar o vídeo ou 

áudio do anúncio) e o chat banner (utilizado dentro de uma sala de bate-papo).  

O banner é mostrado toda vez que uma página que o contém é aberta pelo navegador. 

Esta mostra é definida por "impressão". Ao clicar, o usuário é redirecionado para a página do 

anunciante. Esta redireção é chamada de "click through". A relação entre o número de click 

throughs e o número de impressões resulta na “taxa de click throughs”, que mede o número 

de vezes que alguém clicou no banner sobre o total de vezes o mesmo foi exibido 

(impressões). Essa taxa pode variar muito dependendo da campanha, mas os valores normais 

situam-se em torno de 0,1% e 1%. Ou seja, a propaganda na Internet pode ser medida com 

precisão. O anunciante pode ter conhecimento sobre o índice de retorno da campanha, o 

número exato de pessoas que viram e que clicaram no banner, de qual provedor vem o maior 

número de cliques, de qual cidade, em qual horário etc. Com base nos resultados dos 

relatórios de acompanhamento é possível avaliar o desempenho da campanha e ajustar a 

estratégia em plena veiculação. 

Limeira (2003, p. 259) explica que “A propaganda on-line é uma das utilizações da 

Internet que mais tem atraído investimentos das empresas devido ao seu importante papel para 

a construção de imagem de marca”. Faz-se necessário ressaltar que a divulgação do site por 

meio de propaganda pela Internet é importante para atrair clientes, porém sua eficácia 

depende da maneira como é realizada. Assim como no meio físico, os requisitos para fixação 

da marca no mundo eletrônico também exigem comunicação regular, informação de 

qualidade e adequada ao público-alvo.   

Um grande número de usuários considera esse tipo de comunicação muito incômoda 

porque tira a atenção da página e consome parte da banda de conexão. As últimas versões dos 

navegadores incluem opções para desativar os pop-ups ou bloquear imagens de sites 

selecionados. Outro método para eliminar a presença de banners é utilizar um servidor Proxy 

com o bloqueio ativado. 

Além do banner existem outros formatos de propaganda, bem como formas de 

exibição das peças, como o ad rotation, anúncio intersticial, broadcast, button, cross-media, 

floater, hot site ou sitelet ou mini-site, in-stream ads, interpage, minisite, patrocínio 

(sponsoring), point-roll, pop-up, push advertising, push media, rich media advertising, rich 

media banner, rollover expand banner e o splash page.  

Para a avaliação dos resultados da propaganda on-line, foram criadas medidas 

próprias, que medem o número de vezes que os usuários clicam em um anúncio, o tráfego na 

página, quantas pessoas foram expostas a um anúncio entre outras avaliações. Da mesma 
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forma, existem vários métodos para a medição dos resultados, com características e 

aplicações próprias, que se baseiam em nível de lembrança da marca, eficiência absoluta, 

número de visitas repetidas, tempo de exposição, grau de interatividade; valor por click-

through para definição da taxa a ser paga por cada clique do usuário, etc.  

A experiência com a propaganda on-line ainda pode ser considerada recente, porém já 

aponta tendências que visam à maior eficácia da sua utilização, como:  

• Links patrocinados que são anúncios que tendem a atrair anunciantes que não 

podem pagar uma agência e são excelentes para o mercado porque atrai novas 

verbas e marcas; 

• Aumento do controle sobre o uso indiscriminado do e-mail marketing por 

entidades do setor, baseado em políticas anti-spam e legislação específica; 

• Modelo de propaganda on-line focada em multimídia, interatividade e experiência,  

o chamado Marketing Experiencial;  

• Foco maior na análise dos resultados e quantificação do retorno; 

• Criação de novos modelos e formatos de propaganda on-line, incentivada pelo 

advento e validação comercial de outras mídias convergentes, como TV Digital, 

celular, palm etc.; 

• Pesquisa de Marketing na Internet; 

• Verificação do índice de aceitação do produto;  

• Recall de campanhas;  

• Avaliação de produtos e serviços;  

• Identificação do perfil do usuário;  

• Análise de tendências;  

• Promoções;  

• Pré-teste de produtos.  

 

No anexo deste trabalho, encontra-se um glossário que reúne todas as modalidades de 

propagada e de métodos de avaliação e métricas.   

 

Comunicação Integrada - Marketing-direto  

O marketing-direto também é lembrado por Limeira (op. Cit) e Deitel, Deitel e 

Steinbuhler (op. Cit) na forma de e-mail marketing que é um tipo de campanha rápida, de 

baixo custo e que atinge o mercado potencial. Antes de começar esta campanha é necessário 
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estabelecer os objetivos, incluindo o alcance desejado (segmentação de público conforme 

determinado perfil, região e outras características) e o nível de personalização da campanha, 

isto é, o quanto e como serão enviadas informações específicas. Ao utilizar o nome dos 

consumidores e ao fazer ofertas direcionadas, no que diz respeito ao produto em si, e levando-

se em conta o momento da execução da campanha e ainda o envio de uma promoção especial, 

é possível fazer uma forte conexão entre a loja eletrônica e sua marca com as pessoas que 

estão recebendo as mensagens.  

As campanhas de e-mail marketing podem ser personalizadas e enriquecidas com 

recursos de áudio, vídeo e computação gráfica. Por serem ainda recentes e consideradas 

inovadoras, permitem maior criatividade para as campanhas. Nestes casos as empresas devem 

se certificar de que o público-alvo está capacitado para receber e abrir mensagens com estes 

recursos. Para que as campanhas de e-mail marketing tenham eficiência é necessário que a 

empresa anunciante já tenha conquistado o direito junto ao cliente de poder enviar mensagens 

com tratamento e formato personalizados – que quando produzidas em html tendem a ser 

mais eficazes – e ainda já tenham adotado políticas de privacidade e ética, além de ter 

disponível no web site a ferramenta Opt-in/opt-out que permite ao cliente aceitar ou não o 

envio das mensagens. Neste tipo de campanha, o cliente deve ter a possibilidade de escolher 

se querem ou não ser abordados por esta forma de comunicação. Esta capacidade oferecida 

pela empresa ao cliente é chamada de Marketing de Permissão, que se baseia na autorização 

explícita dos clientes para que as empresas possam lhe enviar material publicitário. A decisão 

de estabelecer a relação de interatividade deve partir do cliente. O objetivo da prática do 

Marketing de Permissão é limitar a carga de propaganda enviada ao cliente. Em algum 

momento de contato, seja em uma venda pela loja física ou visita do cliente à loja eletrônica, a 

empresa precisa perguntar claramente se o cliente deseja receber mensagens por e-mail e 

oficializar formalmente a autorização.  

Mesmo com a autorização explícita do cliente, é importante não abusar do uso desse 

recurso. O uso excessivo do e-mail marketing diminui a efetividade da campanha e faz com 

que a sua reputação seja prejudicada. O envio de mensagens para quem não permitiu ou não 

se interessou pelos produtos e serviços da empresa também danificam a imagem do 

anunciante. As campanhas de e-mail marketing podem ainda ser combinadas com as 

tradicionais campanhas de marketing direto.  

 

Comunicação Integrada - Promoção de Vendas 
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As promoções de vendas também são ferramentas que podem ser implementadas para 

atrair visitantes ao web site e influenciar na compra. Para Deitel, Deitel e Steinbuhler (op. Cit) 

estas promoções combinadas a programas de recompensa (que serão descritos a seguir) 

podem ainda melhorar o índice de lealdade à marca. Acúmulo de pontos sobre o volume de 

compras para resgate posterior, descontos especiais, concursos, experimentação e frete grátis 

são alguns dos exemplos de promoção que podem ser realizadas pela Internet. Um programa 

de pontuação sobre volume de compras ajuda a aumentar o tráfego dos consumidores no site. 

Ao forçar a entrada dos consumidores no site para verificação do saldo do benefício e das 

regras para resgates, a exposição dos produtos e serviços aumenta. A monitoração de custos e 

retorno é importante para distinguir se o consumidor está apenas aproveitando a oferta ou se a 

ação está mesmo contribuindo com a sua fidelização.   

Todos os tipos de promoção podem ainda ser divulgados em outros veículos e mídias 

(outros sites, portais com utilização das modalidades de propaganda descritas anteriormente 

ou em mídias off-line) e a experimentação grátis proporciona ao consumidor mais segurança 

para a realização das compras.  

 

Comunicação Integrada - Programas de Fidelização 

Também se espalharam pela Internet como forma de atrair e manter clientes os 

Programas de Fidelização que são todo e qualquer conjunto de atividades de marketing cujo 

objetivo seja aumentar o valor dos produtos ou serviços ao longo do tempo, formando um 

relacionamento interativo e de longo prazo. Programas de Fidelização são ainda utilizados 

para direcionar o comportamento dos clientes, aplicando-se maior valor na venda de 

determinados produtos e serviços, de acordo com os interesses da empresa. Esta ação requer 

um banco de dados preciso e bem administrado e um programa de recompensas de valor para 

o cliente. Vale lembrar que os erros mais comuns observados nas práticas de programas de 

fidelização são o entendimento como uma estratégia de promoção de vendas (que deve 

sempre de curto prazo), a subestimação da importância do suporte interno da organização e 

promessas enganosas ou que não poderão ser cumpridas.  

 

7.2. Construção, gerenciamento e manutenção de um web site 
 

A construção, o gerenciamento e a manutenção de um web site compreende 

campanhas de marketing que abrangem pesquisas de mercado, propaganda, promoção de 
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vendas, relações públicas, programas de fidelização e CRM. Além disso, requer ainda uma 

robusta estrutura para pagamentos eletrônicos, atualizações constantes de conteúdo, 

consideração de parâmetros culturais e legais e oferecimento de condições de segurança para 

os visitantes entre outras coisas, segundo Deitel, Deitel e Steinbuhler (op. Cit). Portanto é 

imperativo um sólido plano de negócios que possibilite avaliações antecipadas dos resultados 

esperados.  

Acrescentam-se ainda as tarefas de definição de objetivos, de cálculo da receita de 

vendas e de volumes de unidades a serem vendidas, participação de mercado desejada, 

capacidade de atendimento de clientes e pedidos, índice de retenção e fidelização de clientes, 

lucratividade, rentabilidade e retorno sobre o investimento esperado.  

A construção de um web site pode ser comparada de certa forma a montagem de uma 

loja no comércio físico. Parente (op. Cit) desenvolve uma analogia bastante precisa entre o 

varejo eletrônico e o físico, onde se verificam diversos aspectos semelhantes. Ao descrever 

uma loja eletrônica, explica que a loja física equivale ao web site na Internet; sua fachada é a 

home page, que é primeira coisa que desperta a atenção do cliente e transitar pelos corredores 

da loja é como navegar pelas páginas do site por meio de uma busca sucessiva de 

informações.  

“Da mesma forma que facilidades nas vias de acesso favorecem uma 
loja, também, quanto mais links ela tiver em outros endereços da 
Internet, tanto maior deverá ser o número de consumidores a que 
navegarão em seu site.” (PARENTE, 2000, p. 36) 

 

A Internet possui também ferramentas que podem colaborar com a administração do 

negócio no que diz respeito ao gerenciamento de estoque, despacho da mercadoria, inventário 

e procedimentos de devolução de produtos. Os recursos com na base web podem demonstrar 

se um produto está disponível, se está no depósito ou se foi despachado. A administração on-

line da cadeia de suprimentos permite tanto aos negócios eletrônicos, como aos do mundo 

físico aceitar pedidos para a fabricação sob demanda.  

São vários os detalhes que devem ser analisados na construção, gerenciamento e 

manutenção de um site. Elencar os mais importantes parece uma tarefa difícil uma vez que a 

combinação de objetivos e as variáveis do negócio devem ser a avaliadas em conjunto.  

 

Segmentação 

Como todo negócio está voltado para algum mercado, o primeiro item então a ser 

avaliado é o público a que se destina o web site em construção e qual o segmento de mercado 
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será alvo. Limeira (op. Cit) afirma que a segmentação de mercado é uma decisão estratégica 

que busca identificar o perfil de cada grupo de clientes para que possam ser implementadas 

ações de marketing que tragam vantagem competitiva para as empresas. Para a Internet, 

agrupar os consumidores por idade, sexo, renda, nível de instrução e por outros diversos perfis 

facilita a elaboração de mensagens mais efetivas e continua sendo vital, assim como no 

mundo físico.  Pesquisadores diversos desenvolveram estudos com o objetivo de traçar o 

perfil dos internautas. A McKinsey chegou a identificar seis grupos distintos de internautas, 

que foram definidos de acordo com o comportamento on-line, segundo variáveis como tempo 

dedicado à navegação, número de páginas visitadas e tipos de sites acessados. Os grupos 

foram assim identificados pela McKinsey: 

• Simplificadores: que buscam serviços confiáveis, facilidade para encontrar e 

receber o produto comprado, não querem ser contatados por e-mail nem participar 

de salas de bate papo; 

• Surfadores: fazem parte do menor grupo da Internet mas respondem por 32% do 

tempo consumido on-line, usam o meio para diversas finalidades, movem-se com 

rapidez pelos sites, são atraídos pela força da marca; 

• Negociadores: estão a procura de bons negócios, sendo os maiores visitantes dos 

sites de leilão, querem ter controle sobre a transação efetuada e valorizam o 

recebimento de informações; 

• Conectadores: são os internautas que usam a Internet para se comunicarem com 

outras pessoas, são geralmente novatos e só alguns poucos têm experiência em 

Comércio Eletrônico, por isso requerem um programa que os eduquem a explorar 

mais a Internet; 

• Rotineiros: buscam conteúdo, como notícias e informações financeiras; 

• Esportistas: são parecidos com os rotineiros, porém são freqüentadores de sites de 

esportes e entretenimento, que devem ser atraentes e altamente interativos. 

 

Já Hofacker (2001, apud LIMEIRA, 2003) baseou sua segmentação na motivação e 

objetivos dos internautas, chegando a dois grupos: os “surfadores hedonistas”, que buscam 

entretenimento, não fazem nenhum plano de navegação, são atraídos pela velocidade do site, 

imagens, sons e interação com outros internautas e os “pesquisadores práticos”, que fazem um 

uso instrumental e racional da Internet, possuem objetivos predeterminados, atuam como se 

estivessem trabalhando e observam a relação custo-benefício da navegação. 
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  Domínio 

O nome e a forma de localização são tão importantes para o varejo eletrônico, como 

para o físico. Portanto o domínio – o nome usado na URL (Uniform Resource Locator)8 – é 

outro item considerado tão importante quanto os atributos para atração e retenção de uma loja 

eletrônica. O domínio deve ser de fácil memorização e escrita. Como um web site pode ter 

atuação mundial, é importante considerar como os usuários de diferentes culturas vão 

interpretar a marca da empresa ou nome do web site. Existem regras para a composição da 

URL e que indicam o tipo da organização. Os domínios que levam a sigla “.com” denominam 

os sites comerciais; os que levam “.net” são relacionados a redes de trabalho ou de 

relacionamento e os que levam “.org” são os sites de organizações sem fins lucrativos. 

A forma de registrar o negócio na Internet causa impacto direto no branding – nome e 

logo que identificam a empresa, o produto ou serviço junto ao público-alvo.  

 

Identidade Visual 

Da mesma forma que no mundo físico, a identidade visual “fala” com o cliente antes 

mesmo de qualquer interação pessoal. No mundo eletrônico não é diferente e a identidade 

visual deve atrair os clientes inicialmente e o conteúdo deve ser a base de um bom web site, 

ao trazer informações claras e de credibilidade. É importante lembrar que apesar dos recursos 

multimídias, como o áudio e o vídeo que têm a capacidade de incrementar a comunicação 

com o consumidor, muitos podem não ter estes recursos em suas máquinas e assim não 

poderão receber as informações transmitidas com eficiência. Aqui, entender a segmentação do 

público-alvo é fator primordial para o desenvolvimento da identidade visual e da aplicação 

dos recursos multimídias.     

 

Pesquisa de mercado 

A Pesquisa de Mercado serve para desenvolver o marketing mix que inclui o estudo e 

formatação de produtos e serviços, precificação, elaboração de comunicação e distribuição. 

Algumas empresas se especializaram em pesquisas de marketing na Internet, relacionadas a 

comportamento do consumidor e propaganda. São elas: IBOPE, Ipsos, Opinia. Para pesquisas 

de índice de audiência na rede: MediaMatrix, IBOPE eRatings e IVC. Existem também 

empresas especializadas em oferecer serviços para pesquisas de marketing na web, como 

                                            
8 especifica o endereço de um objeto na Internet. 
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elaboração de questionários padrão ou customizados, aplicação de questionários à amostra de 

internautas, ferramentas estatísticas para processamento e análise dos resultados, sistemas de 

computador que calculam automaticamente a amostra, gerenciam a aplicação do questionário 

e as respostas dos participantes. Alguns fornecedores destes serviços são WebSurveyor, 

Surveyview, Survey System e Questmail.  

As pesquisas consistem nos modelos tradicionais, como grupos de discussão e surveys 

por telefone, pessoalmente ou pela própria Internet e ainda por meio de coleta de dados 

secundários. Pesquisa e segmentação podem ainda auxiliar na determinação do sistema mais 

adequado de distribuição dos produtos e serviços, bem como nas estratégias de 

posicionamento que podem ser baseadas em preço, qualidade, uso e posicionamento da 

concorrência. Na operação pelo mundo eletrônico, custos de distribuição e tempo podem 

contribuir tanto para o sucesso, como para o fracasso dos negócios. A Amazon.com realizou 

uma extensa pesquisa para determinar um sistema de distribuição eficiente e estrategicamente 

construído e estabeleceu depósitos em lugares estratégicos para minimizar o tempo de entrega 

de seus produtos, segundo Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001). A Internet favorece também a 

realização e aplicação de pesquisas diversas, sendo os tipos mais comuns as de dados 

secundários, exploratórias, quantitativas, estudos de observação, auditoria e análise de 

conteúdo. 

As vantagens da utilização da própria Internet para a realização de pesquisas são:  

• O aumento da velocidade com que as empresas podem responder às mudanças nos 

mercados; 

• A facilidade do uso de diversos tipos de pesquisa, possibilitando melhores 

resultados; 

• A diminuição drástica do trabalho e do tempo de realização das pesquisas, levando 

a diminuição de custos; 

Porém, existem desvantagens também, como:   

• A dificuldade em selecionar participantes para montar amostras probabilísticas; 

• A dificuldade de avaliar o tamanho total do mercado para definição do tamanho da 

amostra; 

• A velocidade da expansão da Internet torna a pesquisa rapidamente obsoleta;  

• A falta de privacidade do trabalho devido ao questionário estar exposto a todo e 

qualquer público, inclusive a concorrência.  
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Navegação 

A navegação do site ou a forma como o visitante circula dentro da loja eletrônica deve 

ser pensada de forma a facilitar o acesso às informações, produtos e serviços. Os clientes 

devem ser capazes de encontrar facilmente os produtos e serviços oferecidos, bem como os 

seus preços e formas de pagamento. A facilidade de um consumidor trocar de web site é muito 

fácil, praticamente de custo nenhum o que contribui para a ferocidade da competição na 

Internet. Os web site devem ser construídos levando-se em consideração as preferências dos 

consumidores. As pesquisas de mercado colaboram com informações específicas por região e 

perfil de público que vão ajudar na montagem de um web  site mais efetivo e eficiente. A 

experiência vivida pelo consumidor é parte da construção e manutenção da marca e inclui a 

qualidade da interação entre consumidor e empresa. O brand equity inclui o valor tangível e 

intangível, como o próprio valor da marca ao longo do tempo, a percepção do consumidor, 

sua lealdade junto à empresa, produtos e serviços. Os negócios já existentes no mundo físico 

têm mais facilidade em trazer o valor de sua marca ao iniciar suas operações na web por já 

serem conhecidos. Já as empresas puramente eletrônicas precisam trabalhar arduamente para 

desenvolver a credibilidade e o valor de suas marcas. A clareza de informações também faz 

parte da navegabilidade. As respostas para perguntas mais comuns também devem estar 

facilmente disponíveis por meio de link, como os FAQs (frequently asked questions), assim 

como é importante que o visitante encontre informações sobre a empresa (quem é a 

organização, onde se localiza fisicamente, telefones para contato, notícias etc.). Os usuários 

devem ter acesso ao e-mail, telefone e endereço físico. A existência de um link para e-mail no 

web site pode também ser implantado para melhorar os serviços prestados aos clientes, que 

poderão usá-lo para tirar dúvidas, fazer sugestões e reclamações. Porém é importante 

mensurar a capacidade da empresa em receber e responder um alto volume de e-mails 

enviados pelos clientes. Além disso deve ser implementada uma ferramenta de resposta 

automática que confirme o recebimento do mesmo e ainda ratifica a intenção de envio de 

resposta em breve. A troca de e-mails pode ainda ajudar o cliente a acompanhar o andamento 

do seu pedido e de ser informado sobre a entrega.  

 

Privacidade 

Outro ponto importante, intimamente relacionado às resistências ao uso da Internet 

pelos consumidores – assunto tratado anteriormente – é a questão da política de privacidade e 

de como as informações particulares dos consumidores são tratadas. Estas informações devem 

estar claramente detalhadas e esse cuidado influencia positivamente o consumidor a escolher 
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um web site para fazer compras. Uma aplicação bastante questionada é a utilização de cookies 

(já definido anteriormente) pelos web sites. Os cookies são ferramenta indispensável para o 

reconhecimento do visitante no site e a personalização do atendimento. Limeira (2003) 

reconhece a privacidade como um item de alta importância de decisão no desenvolvimento do 

site.  

Customização  

A Internet possibilita a customização rápida e econômica de produtos e serviços para 

grande quantidade de clientes o que resulta em vantagem competitiva. Drucker et al (1997, 

apud LIMEIRA, 2003. p.248) considera que “o impacto da Internet e das tecnologias de 

informação e comunicação sobre a estratégia de desenvolvimento de produtos se dá pelo 

menos de três formas: a aceleração do desenvolvimento e lançamento de novos produtos; o 

aumento da quantidade de novos produtos e serviços lançados; e a estratégia de customização 

de massa”.  

Vários já são os exemplos de aplicação de estratégia de customização em massa, como 

o caso da Dell, uma das pioneiras neste tipo de ação que tem sido considerada uma nova 

tendência ao oferecer opções aos clientes, que podem escolher os componentes desejados sem 

acréscimo de custos. Outro exemplo é o web site das bonecas Barbie que oferecem 6 mil 

variedades da boneca (http://www.barbie.com/mydesign/look.asp.) e ainda o web site da 

General Motors, criado exclusivamente para a venda do carro Celta (http://www.celta.com.br) 

que gerou transações de vendas que somaram um montante de R$ 289,1 milhões em 2000. 

 

 

 

Determinação de preços 

A determinação de preços afeta diretamente os resultados a serem alcançados. Em 

decorrência dos recursos da Internet, os clientes já se acostumaram a pesquisar e comparar 

preços entre os diversos sites. Além disso, eles têm a expectativa de encontrar preços 

inferiores aos das lojas convencionais devido à esperada redução de custos de vendas e de 

comunicação. Os critérios para a determinação de preços dependem das características e do 

posicionamento dos produtos e serviços oferecidos, da percepção de valor dos clientes-alvo, 

isto é, que preço os clientes estariam dispostos a pagar e qual a sua percepção de valor do 

produto se comparado com as alternativas disponíveis, além dos preços dos produtos 

concorrentes, dos custos dos produtos e serviços oferecidos, dos objetivos de lucro e retorno 

dos investidores. A precificação dos produtos vendidos pela Internet também são impactados 
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pelas pesquisas de mercado, pois a Internet favorece tanto os consumidores, como os 

varejistas em verificá-los. As pessoas tendem a procurar pelo preço mais baixo e isso força as 

empresas a serem competitivas neste quesito. 

Enquanto alguns produtos podem ser precificados de acordo com a competição, 

empresas que desejam que os consumidores as reconheçam como fornecedores de produtos de 

alto valor ou de luxo devem manter seus preços originais. As empresas podem usar o preço 

para posicionar seus produtos e serviços na Internet, o que interfere na forma como o 

consumidor vê ou reconhece a empresa e a compara com os de seus concorrentes.  

 

Logística 

Um dos maiores desafios do comércio eletrônico é a logística de fornecimento e 

distribuição dos produtos comercializados pela Internet. Entende-se por logística o processo 

de planejar, implementar e controlar eficientemente, pelo custo correto, o fluxo e a 

armazenagem de matérias-primas, estoques, produtos em produção e acabados e as 

informações relativas a essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, 

com o propósito de atender aos requisitos do cliente. Na administração da logística as 

principais tarefas referem-se a definição do local onde os produtos ficarão armazenados, se 

haverá estoque, como será feita a entrega, quais serão os procedimentos desde o momento da 

compra até a entrega da mercadoria ao cliente, como será a embalagem, como serão 

apresentadas as instruções de instalação e uso (caso seja necessário), qual o tipo de transporte, 

os procedimentos para emissão da nota fiscal, qual o procedimento para devoluções, como 

serão as garantias etc.  

 

Segurança 

Com vistas no crescimento do varejo eletrônico no Brasil, percebe-se um intenso 

investimento no setor bancário que busca viabilizar as transações comerciais com mais 

segurança. Em 2004, a Visa e o Bradesco lançaram no mercado uma solução denominada 

Verified by Visa que eleva o nível de segurança nas compras com cartão e ainda permite o uso 

dos cartões de débito como meio de pagamento para compras pela a Internet, segundo Franco 

(2005). As transferências de fundos por meio eletrônico e com segurança é fundamental em 

Negócios Eletrônicos. A maior preocupação dos consumidores é com o uso e disponibilização 

de seus dados bancários. Para Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001), são quatro as exigências 

fundamentais para o sucesso e a segurança das transações on-line: privacidade (garantia de 

que as informações transmitidas pela Internet não serão capturadas ou repassadas a terceiros 
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sem o conhecimento do emissor), integridade (garantia de que as informações enviadas e 

recebidas não serão alteradas, autenticação (comprovação da real identidade entre as partes) e 

aceitação (comprovação de que houve do envio e recebimento de mensagens). 

Adicionalmente a disponibilidade contínua é a garantia de que a rede e os sistemas conectados 

continuarão em operação. Diversas instituições financeiras desenvolveram soluções que 

viabilizam transações seguras pelas lojas eletrônicas. Os bancos e as administradoras de 

cartões de crédito oferecem soluções próprias para a realização de pagamentos seguras pela 

Internet. A criptografia é uma das técnicas mais utilizadas que converte de forma cifrada uma 

mensagem ou mesmo um arquivo, utilizando um código secreto. Com o propósito de 

segurança, as informações nele contidas não podem ser utilizadas ou lidas até serem 

decodificadas. 

 

Monitoramento  

A utilização de softwares de tracking (monitoramento) é muito eficiente para testar a 

receptividade de campanhas promocionais na Internet em diferentes formatos. Um exemplo é 

o Google Analytics (www.google.com/analytics/pt-BR) que, gratuitamente, permite ao 

varejista eletrônico descobrir o comportamento de seus visitantes e como eles interagem nas  

páginas da loja. Esses softwares incluem a detecção de quais cidades vem a audiência, 

quantos são os visitantes, em qual parte da navegação os visitantes deixaram de completar 

uma seqüência de telas programadas, em que momento o shopping cart foi abandonado, qual 

página é mais ou menos visitada, entre outras verificações. O Clicky Web Analytics 

(www.getclicky.com) também é um serviço interessante, de interface bastante simples e que 

faz a integração com o Google Maps, por exemplo, para mostrar a localização de seus 

visitantes em um mapa. Na versão paga, a função Spy permite mostrar, em tempo real, a ação 

dos visitantes na página, como por exemplo, onde os visitantes estão clicando naquele exato 

momento e onde estão encontrando mais dificuldades para navegar.  

 

Administração de listas de e-mails 

Existem serviços gratuitos que administram listas de e-mails para o envio de boletins e 

promoções, como FeedBlitz (www.feedblitz.com), o Feedburner (www.feedburner.com) e o 

Zookoda (WWW.zokoda.com) e que ainda não exigem servidor nem instalação de programas. 

Mas também há no mercado centenas de programas pagos que possibilitam mensurar 

resultados como quantas pessoas leram os e-mails enviados, quantas pessoas acessaram o link 

e testam diferentes formatos de newsletters, avaliando do texto ao design. 
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Cookies 

Já citados anteriormente neste trabalho, os cookies são pequenos arquivos-texto que os 

sites enviam aos navegadores para distinguir usuários e memorizar preferências. Nas visitas 

posteriores (caso o internauta esteja usando o mesmo computador), o navegador reenvia os 

dados de volta para o servidor proprietário do cookie. Assim, é possível descobrir, por 

exemplo, em quais dias os produtos foram visto antes de serem comprados (inclusive em um 

banner) e quais foram colocados no shopping-cart e depois retirados. Consultorias 

especializadas em Comércio Eletrônico podem programá-los com facilidade. 

 

Reconhecimento automático de produtos similares ou complementares 

Para relacionar um produto ao outro, um script (pedaços de códigos) instalado no 

servidor do site indica automaticamente acessórios similares ou complementares aos produtos 

ou serviços selecionados pelos clientes. Nos bastidores, este script procura os produtos do 

catálogo e os organiza por palavras-chaves pré-definidas. Desta forma esses scripts criam 

links para produtos interligados automaticamente, sem que o administrador do site precise 

atualizá-los manualmente em páginas HTML.  

 

8. Pesquisa   
 

Neste capítulo será apresentada a pesquisa realizada, segundo metodologia detalhada 

no capítulo 3 e com base na revisão teórica.  

O desenvolvimento desta pesquisa é constituído de três etapas: levantamento dos 

atributos mais importantes para a atração e retenção de clientes aplicados pelas livrarias on-

line, determinados em estudos realizados anteriormente e publicados ou apresentados em 

eventos acadêmicos; pesquisa de observação desses atributos, nas livrarias on-line pré-

selecionadas; e levantamento de dados sobre o comércio eletrônico no Brasil com maior 

ênfase desta modalidade no setor livreiro.  

A primeira etapa consistiu em uma pesquisa exploratória com utilização de dados 

secundários – estudos já realizados anteriormente e descritos no item 4.2.6. “Atributos 

Relevantes para a Atratividade e Retenção de Clientes”. Foi elaborado um roteiro para essa 

observação que está reproduzido no anexo desta dissertação.  
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A segunda etapa foi dedicada á observação da existência dos atributos levantados, nos 

sites das livrarias on-line que foram pré-selecionadas por critério de julgamento e 

conveniência, utilizando-se amostragem do tipo não-probabilística por julgamento, tendo 

como base a revisão teórica realizada e apresentada. Foram objeto de objeto de observação as 

seis livrarias eletrônicas que detinham a melhor qualificação na época do levantamento, 

segundo estudo feito permanentemente pela empresa E-Bit Informação (op.Cit), conforme 

critério abordado no capítulo 3 – Metodologia. São elas: Arte Pau Brasil Livraria Virtual, Cia 

dos Livros, Fnac, Livraria Cultura, Livraria Siciliano e Livraria Saraiva. A metodologia de 

classificação utilizada pela E-Bit encontra-se no anexo deste estudo.  

A terceira etapa retrata o cenário do segmento e teve por objetivo coletar dados sobre 

o comércio eletrônico no Brasil e mais especificamente no setor livreiro, conforme 

apresentado no capítulo 1 - O Panorama do Comércio Eletrônico no Brasil. Como fontes deste 

levantamento foram pesquisadas informações produzidas e divulgadas por institutos de 

pesquisa que monitoram a prática de negócios eletrônicos, como o Instituto 

IBOPE/NetRatigns e a empresa E-Bit, associações de classe, como a Câmara E-net e outras 

entidades relacionadas ao setor, como a Câmara Brasileira de Livros, entre outras.   

 

8.1. Atributos considerados na pesquisa de observação 
 

O roteiro elaborado para a pesquisa de observação reuniu os seguintes itens:  

• Apresentação da loja (home page): design, volume e qualidade de informações e 

visualização de links;  

• Apresentação dos produtos: características, consulta dos detalhes, qualidade das 

informações e recursos de visualização;  

• Comunicação com o cliente durante a visita sobre promoções de vendas, apresentação de 

campanhas publicitárias, disponibilidade de informações e notícias sobre a empresa;  

• Comunicação com o cliente durante a pós-venda ou após a visita por meio de envio de 

newsletters e de outros tipos de mensagens;  

• Existência de agentes facilitadores para a compra: agentes de recomendação, acesso ao 

carrinho de compras, possibilidade de comparação de produtos e cálculo de custos;  

• Existência de funcionalidades de interatividade, como disponibilidade de página com 

respostas para perguntas, acesso para contato on-line e off-line,  ferramenta para 
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rastreamento do pedido e gerenciamento de dados do comprador e de terceiros para o caso 

de compra de presentes, por exemplo;  

• Funcionalidades de personalização do web site: reconhecimento de entrada do cliente;  

• Navegação: sua facilidade e sistemas de busca do produto, de trânsito pelo site, 

localização e detalhamento do menu;  

• Processo de Pagamento: cálculo dos custos, formas de pagamento, meios oferecidos, 

possibilidade de troca do meio e informação de procedimentos de segurança;  

• Personalização da compra;  

• Prazo de entrega;  

• Garantias: de entrega no prazo estabelecido, da integridade física do produto, do 

cumprimento das etapas do processo e de devolução;  

• Políticas de Segurança: certificação digital, existência de firewalls, utilização de senhas e 

notificações automáticas;  

• Políticas de Privacidade garantidas por meio de informações sobre o gerenciamento e 

preservação dos dados pessoais e prática de procedimentos de permissão para 

comunicação posterior.  

Os estudos analisados apresentam um lista bem maior de itens, que se referem a 

estratégia do negócio, estrutura organizacional, investimentos e outras áreas de relevância 

para a avaliação de um site de Comércio Eletrônico. Porém foram selecionados aqueles que 

tem relação com os objetivos propostos neste estudo que são verificar atributos aplicados para 

atração e retenção de clientes na comercialização de livros acadêmicos por meio de Comércio 

Eletrônico no Brasil, observando quais são eles e se há alguma prática de diferenciação nas 

estratégias e programas de marketing aplicados de forma a atender os desejos dos 

consumidores e facilitar o acesso destes e ainda verificar se existem barreiras que impedem a 

entrada de novos consumidores pertencentes ao público-alvo neste mercado.  

8.2. Pesquisa de observação das livrarias selecionadas 
 

Estabelecimento: Livraria Arte Pau Brasil (www.artepaubrasil.com.br) 

 

a. Ambiente da loja (aparência da home page): 

A aparência da loja – design – não apresenta um layout elaborado, como se pode observar na 

figura 2, sendo constituído de um design bastante simples, apesar do cuidado de conter 

ilustrações. São fornecidas muitas informações, como resenhas de livros em destaque, mais 
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parecendo um portal de notícias. Há também a utilização de banners randômicos para a 

divulgação de obras e informação sobre promoções.  A qualidade das informações é boa uma 

vez que se referem às obras, promoções, produtos em destaque e outros serviços oferecidos. 

Por conter muito texto no primeiro nível – home page – a pagina se torna muito longa, 

fazendo o internauta ter que usar a barra de rolagem para procurar informações institucionais. 

As informações que se localizam no parte inferior da página, ficam então comprometidas.   
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Figura 2: home page Livraria Arte Pau Brasil, vista em 19/08/2008 

 

b. Apresentação dos produtos:  

Não há diferenciação na apresentação dos produtos. As informação específicas são as 

encontradas em qualquer site, como ano da edição, compras relacionadas, número de páginas, 

prazo de entrega, sinopse etc. O detalhamento se limita a foto da capa do livro e formas de 

pagamento.   

 

c. Comunicação com o cliente durante a visita: 

O internauta obtém facilmente informações sobre as promoções em andamento. Os dados da 

empresa, apesar de terem acesso na home page dependem da barra de rolagem pois se 

encontram no final da página que é bastante longa. O consumidor mais impaciente e com 

mais pressa pode não encontrá-las. Não há publicação sobre notícias da empresa.  

d. Comunicação com o cliente na pós-venda e após a visita: 

Não há informação sobre o envio de newsletter e também nenhuma comunicação foi enviada 

após o cadastramento dessa autora no site. 

 

e. Facilitadores da compra:  

Não existe a ferramenta “agentes de recomendação” que é a publicação da opinião de outros 

clientes. Porém existe um link chamado “avaliação premiada” que leva a uma página com os 

vencedores do mês, porém não qualquer informação sobre como participar. Também não há a 

possibilidade de selecionar dois ou mais produtos em uma única página para comparação. Já o 

acesso ao carrinho de compras é fácil pois o link está sempre visível. O cálculo do frete e de 
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outras despesas é fácil e se dá no momento em que se coloca um produto no carrinho de 

compras.  

 

f. Funcionalidades de interatividade:  

O link para a página com respostas para perguntas freqüentes localiza-se no menu, assim 

como o link para contato on-line se encontra na barra de menu horizontal no topo da página. 

Porém as informações para contato off-line ficam no final da página. É possível rastrear os 

pedidos com facilidade e gerenciar dados pessoais e de terceiros, após identificação com login 

e senha.  

 

g. Funcionalidades de personalização do web site:  

Não há reconhecimento de entrada do cliente.  

 

h. Navegação:  

A navegação é simples. Apesar de não existir link para o mapa do web site, o menu é visível, 

porém pouco detalhado. Utilizar os sistemas de busca de produtos, tanto por palavra chave, 

como pela busca avançada parece ser mais apropriado. O resultado das buscas é por 

aproximação. 

 

i. Processo de Pagamento: 

São apresentadas as formas de pagamento (valor à vista e parcelado) no detalhamento do 

produto e o cálculo do custo do frete e de outras taxas, na opção comprar. Os meios de 

pagamento oferecidos são cartões de crédito e boleto bancário. Não há informação sobre a 

possibilidade de troca de meio de pagamento durante a finalização da compra. E quanto às 

informações sobre os procedimentos de segurança adotados limita-se a informação de que o 

site 100% seguro por meio de link no logo de empresa de segurança contratada que 

redireciona para o site de venda de produtos de segurança.  

 

j. Personalização:  

Não há informação sobre o oferecimento de personalização de embalagem ou de mensagens 

  

k. Prazo de entrega: 

É informado no detalhamento de cada produto e na finalização da compra o prazo de entrega.  
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l. Garantias:  

O link Política de vendas apresenta os procedimentos que garantem a entrega do produto no 

prazo estabelecido, Porém não há informação quanto à garantia da integridade física do 

produto e adequação da embalagem para a entrega nem procedimentos de devolução. Quanto 

ao cumprimento das etapas do processo, este não é claro.  

 

m. Políticas de Segurança:  

A loja envia notificação automática de confirmação de encomenda e despacho por e-mail, 

mas não há informação sobre o procedimento no site. São utilizadas certificação digital e 

senhas, mas não há informações sobre firewalls: não é claro. Durante os procedimentos de 

inserção de dados pessoais para finalização da compra, aparece a informação de site seguro no 

rodapé da página, conforme pode ser visto na figura 3  

 
Figura 3: Página de fechamento do pedido de compra Livraria Arte Pau Brasil 

 

 

n. Políticas de Privacidade: 

Não há informação sobre o uso confiável dos dados pessoais, de como é a preservação dos 

dados pessoais do comprador, tanto na armazenagem, como durante a transmissão dos dados 

nem sobre o sistema de permissões para comunicação posterior.  

 

 

Estabelecimento: Livraria Cia dos Livros (www.ciadoslivros.com.br) 
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a. Ambiente da loja (aparência da home page): 

A loja apresenta um design de estilo mais elaborado, com grande volume de elementos, como 

banners simples e randômicos e muitas informações como livros em destaques, promoções e 

links de parceiros. A qualidade das informações é boa, assim como a visualização dos 

diversos links, que podem ser observados na figura 4.   
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Figura 4: home page da Livraria Cia dos Livros, vista em 19/08/2008 

 

 

 

b. Apresentação dos produtos 

As informações fornecidas se referem ao ano da edição, compras relacionadas ao produto 

selecionado, edição, formas de pagamento, ISBN, n° de páginas, opinião do leitor, prazo de 

entrega, preço e sinopse da obra. O site oferece como detalhes do produto a foto da capa (sem 

recursos de visualização como a possibilidade de ampliação do produto) e formas de 

pagamento. A sinopse das obras é a fornecida pela pela editora.   

    

c. Comunicação com o cliente durante a visita: 

Durante a visita o consumidor toma contato com as promoções de venda, informações sobre a 

empresa e localização física. Não há página com notícia sobre a empresa.   

 

d. Comunicação com o cliente na pós-venda ou após a visita: 

Ainda durante a visita não é possível obter informações sobre a prática de envio de 

newsletters ou outras tipos de mensagens.  
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e. Facilitadores da compra 

O site não possui agentes de recomendação (opinião de clientes) nem matrizes de comparação 

de produtos. Porém o acesso ao carrinho de compras é fácil, assim como ao cálculo do custo 

do transporte, impostos e outras taxas, que fica disponível no momento da colocação do 

produto no carrinho.  

 

f. Funcionalidades de interatividade  

O site não reconhece a entrada do cliente. O acesso à página com respostas para perguntas 

freqüentes (FAQ) é feito pelo link “Dúvidas Freqüentes”, que fornece informações sobre a 

central de atendimento, prazo de entrega, formas de pagamento, segurança, ficha cadastral e 

formulário de compras, política de privacidade, como pedir mais de um produto em uma 

mesma encomenda, como saber o que está no carrinho de compras, como tirar um produto do 

carrinho de compras, informações sobre a confirmação do pedido, como cancelar um pedido, 

política de trocas, como são enviados os produtos, se um livro não for encontrado e descrição 

de quais configurações são necessárias para compra. O contato on-line é possível por meio do 

link Fale Conosco e por e-mail da Central de atendimento disponíveis na home page. O 

contato off-line pode ser feito por telefone, junto a Central de Atendimento disponível na 

página Perguntas Freqüentes. É ainda possível o rastreamento do produto pelo site. 

 

g. Gerenciamento de dados pessoais  

O consumidor pode atualizar os seus dados e de terceiros pelo site.  

 

h. Navegação 

A navegação é fácil, porém os resultados da busca são por aproximação. Não existe link para 

o mapa do web site, porém o menu tem boa localização e é detalhamento por lançamentos, 

dicionários e infanto-juvenil. Não consta o detalhamento por áreas do conhecimento, exceto a 

jurídica e médica. Os sistemas de busca são por palavra chave (título, autor, ISBN) e por 

busca avançada (autor, título, ISBN, especialidade - áreas do conhecimento - e editora).  

 

i. Processo de Pagamento 

O cliente pode optar por pagar à vista ou em parcelas. A informação sobre o processo de 

pagamento é detalhado na apresentação do produto e o cálculo do custo do frete e outras 

taxas, na opção comprar. São oferecidos como meios de pagamento boleto bancário e cartões 
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de crédito e não é possível trocar a opção após a escolha. Quanto aos procedimentos de 

segurança durante a transação, as informações não são claras. 

    

j. Personalização  

Não informação dobre personalização de embalagem e de mensagens. 

 

k. Prazo de entrega 

A informação está disponível após a informação do local de entrega e na página “Dúvida 

Freqüentes”.  

  

l. Garantias 

A página “Dúvidas Freqüentes” fornece informações sobre garantias relacionadas a entrega 

do produto no prazo estabelecido e possibilidade de devolução e trocas. Porém não há em 

nenhum lugar do site informações quanto a garantia da  integridade física do produto ou  

adequação da embalagem e do cumprimento das etapas do processo venda e entrega.  

 

m. Políticas de Segurança 

As políticas de segurança aplicadas na loja eletrônica também são descritas na página 

“Dúvidas Freqüentes”. Os dados enviados pelo cliente são criptografados (codificados) 

através do protocolo SSL de 128 bits, o site notifica automaticamente a confirmação de 

encomenda e o despacho por e-mail, não há informação sobre o uso de certificação digital e 

firewalls, mas há a utilização de senhas.  

  

n. Políticas de Privacidade 

A política de privacidade também é publicada na página “dúvidas freqüentes” e aborda sobre 

a confiabilidade do uso dos dados pessoais e a preservação dos dados pessoais do comprador, 

que é feita com criptografia na transmissão dos dados. Não há menção sobre a aplicação de 

sistema de permissão para comunicações posteriores. Informação. 

 

o. Outras informações 

A loja oferece descontos para portadores da carteira STB e Clube10 Uninove, que são   

programas de descontos para estudantes.  

 

Estabelecimento: Livraria Cultura (www.livrariacultura.com.br) 
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a. Ambiente da loja (aparência da home page) 

O design da página é elaborado, com um grande volume de elementos. Cores alegres, fundo 

branco, que favorece a leitura, e o layout denotam uma preocupação em oferecer um visual 

agradável (figura 5). Presença banners simples e randômicos que divulgam promoções e 

obras em destaque. Informações em grande quantidade e de boa qualidade, como livros em 

destaques, promoções, links de parceiros e agenda de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: home page da Livraria Cultura, vista em 19/08/2008 

 

 



 

 

113

b. Apresentação dos produtos 

As informações fornecidas são ano da edição, compras relacionadas, disponibilidade, edição, 

editora, tipo de encadernação, especialidade (assunto ao qual a obra se enquadra), idioma, 

informações sobre o autor, ISBN, número de páginas, opinião de clientes e da imprensa, prazo 

de entrega, preço, sinopse. Como detalhes do produto, são apresentadas a foto da capa, que 

pode ser ampliada, e as formas de pagamento. A qualidade das informações é variável e as 

sinopses são as fornecidas pela editora.  

 

c. Comunicação com o cliente durante a visita: 

O cliente tem contato tanto pela home page, como pelas outras páginas com as promoções de 

venda em curso e obtém facilmente informações sobre a empresa, localização física e outros 

dados a respeito. O site oferece outras informações como livros recomendados – página 

Biblioteca Ideal, que traz entrevistas com personalidades da área cultural sobre obras   

diversas. Não há campanhas publicitárias nem área específica com notícias sobre a empresa. 

  

d. Comunicação com o cliente na pós-venda ou após a visita: 

A livraria envia newsletters e revista eletrônica. A newsletter (figura 6) reúne os diversos 

produtos da empresa (livros, CDs e DVDs).A revista eletrônica (figura 7) traz entrevistas com 

personalidades, publicação de artigos assinados por intelectuais, matérias sobre autores, 

lançamentos de livros, CDs e DVDs. Além disso, a livraria oferece comunicação via RSS 

(Really Simple Syndication) que é um programa agregador de conteúdo para recebimento de 

informações, semelhante a um leitor de e-mail.  
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Figura 6 - E-mail Marketing - Livraria Cultura, enviado em 21/08/2008 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Revista eletrônica - Livraria Cultura, edição agosto/2008 
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e. Facilitadores da compra 

O site não oferece facilitadores, como agentes de recomendação (opinião de clientes) durante 

a seleção de produtos nem ferramenta para comparação de dois ou mais produtos 

simultaneamente. Porém o acesso ao carrinho de compras é fácil, bem como o cálculo do 

custo do transporte, impostos e outras taxas, que é feito no momento da colocação do produto 

no carrinho. 

 

f. Funcionalidades de interatividade 

Na finalização da compra, após o fornecimento de e-mail e senha, o site reconhece o cliente, 

caso este já tenha sido cadastrado anteriormente. O reconhecimento é mantido durante toda a 

navegação. A página com respostas para perguntas freqüentes, intitulada “Dúvidas” traz 

informações, tanto sobre a navegação, como comercialização dos produtos. Entre os assuntos 

que podem ser consultados estão os eventos da empresa, lista de produtos, programa “Mais 

Cultura”, busca, compra, pedido, segurança, entrega (regular e expressa), pagamento, dúvidas 

técnicas, vale-presente (comprado pela Internet e pelas lojas físicas), vale-presente 

corporativo e lista de presentes pessoal. Esta página possui também a lista de seções do site, 

contendo resumos sobre cada uma delas (Catálogo, Vitrine, Mais vendidos, Cultura por e-

mail e Linha direta). Também há a possibilidade de contato on-line via e-mail, pela página 

Linha Direta. Esta página possui links específicos para o tratamento de situações diversas. 

Entre elas estão a dificuldade do cliente em encontrar no catálogo determinado título ou autor, 

aspectos relacionados ao atendimento ao cliente, recebimento da opinião do cliente a respeito 

dos serviços oferecidos, contato com a assessoria de imprensa, eventos e promoções, net 

marketing e negócios (cross-links, parcerias etc.), editoras (de uso exclusivo para atualização 

de dados) e problemas técnicos encontrados no site. O contato off-line é oferecido por meio de 

telefone da Central de Atendimento. 

 

g. Gerenciamento de dados pessoais  

É possível alterar os dados do comprador e de terceiros através do site.  

 

h. Navegação 

A navegação é de dificuldade média, considerando-se que os resultados de busca são por 

aproximação. Não possui link para o mapa do web site. O menu possui localização visível e o 

seu detalhamento na home page possui links para os livros mais vendidos e relação completa 
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das obras. No segundo nível, o menu apresenta a relação completa das obras divididas por 

livros nacionais e importados, que por sua vez são subdivididos em ficção, não-ficção, 

informática, administração, esotéricos/auto-ajuda e infanto juvenis. O sistema de site de busca 

é por palavra chave (título, autor e ISBN) e por busca avançada (autor, título, editora, ISBN e 

refino de busca por área, idioma, faixa de preço, ordenação por título, preço, idioma e ano da 

edição). 

 

i. Processo de Pagamento 

As formas de pagamento, oferecidas à vista e em parcelas, são apresentadas após o início da 

compra, na opção da forma de pagamento. O cálculo do custo do frete e outras taxas é feito 

também na opção comprar, após identificação do comprador. Os meios de pagamento 

oferecidos são cartões de crédito, boleto bancário e pagamento on-line. Não há informação 

sobre a possibilidade de troca de meio de pagamento após o cliente já ter se decidido por uma 

e não é clara a informação sobre procedimentos de segurança.   

 

j. Personalização  

Não há informação sobre a possibilidade de personalização de embalagem e de mensagens. 

  

k. Prazo de entrega 

As informação sobre prazo de entrega se encontram na página “Dúvidas” e junto a 

apresentação do produto. Existe o serviço de entrega expressa, mais rápida que o prazo 

regular. 

 

l. Garantias 

Não há um texto específico sobre garantias de entrega do produto no prazo estabelecido, 

integridade física do produto / adequação da embalagem, do cumprimento das etapas do 

processo e de devolução. Mas existe informação sobre a possibilidade de devolução e 

políticas de procedimentos diversos, que se encontram na página Dúvidas.  

 

m. Políticas de Segurança 

Também na página “Dúvidas” são apresentadas as políticas de segurança. O site oferece 

notificação automática de confirmação de encomenda e despacho e utilização de senhas. 

Porém não há informação sobre uso de certificação digital e firewalls.  
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n. Políticas de Privacidade 

Os procedimentos de uso confiável dos dados pessoais são descrito na página “Dúvidas”, que 

apresenta, porém, poucas informações, restringindo-se a forma como é a preservação dos 

dados pessoais do comprador na armazenagem e durante a transmissão dos dados, que é por 

criptografia. O site adota ainda o sistema de permissões para comunicação posterior.  

 

o. Outras informações 

A loja oferece serviços diferenciados, como o “Programa mais leitores” que consiste em 

recompra de livros usados adquiridas na empresa por meio do oferecimento de descontos de 

25% na compra de livros novos. Neste caso o processo se dá na loja física, onde é realizada a 

avaliação do estado do livro. Além deste serviço, o cliente pode criar lista de presentes e lista 

de produtos de interesse. 

Estabelecimento: Livraria Fnac (www.fnac.com.br) 

 

a. Ambiente da loja (aparência da home page) 

O design da página é elaborado, com um grande volume de elementos. Presença de cores e 

imagens em fundo branco favorecem a leitura e a navegação. Presença banners simples e 

randômicos para a divulgação de todos os produtos do site – a loja vende também eletrônicos 

e produtos de papelaria. Informações em grande quantidade e de boa qualidade, como livros 

em destaques, promoções, propaganda, agenda de eventos e links de parceiros, para clientes 

associados e estudantes (figura 8).   
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Figura 8: home page da Livraria Fnac, vista em 19/08/2008 

 

 

 

b. Apresentação dos produtos 

As informações fornecidas são ano da edição, compras relacionadas, edição, formas de 

pagamento, ISBN, número de páginas, opinião do leitor, prazo de entrega, preço, sinopse e 

consulta de detalhes (foto da capa e formas de pagamento). A qualidade das informações é 

variável, sendo que as sinopse são fornecidas pela editora. Os produtos podem ser ampliados 

para melhor visualização.  

 

c. Comunicação com o cliente durante a visita: 
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A loja publica em suas páginas as promoções de venda em cursos, links para campanhas 

publicitárias, informações sobre a empresa, localização física e outros dados pertinentes. 

Porém não possui link para página com notícias sobre a empresa. 

 

• Campanha dirigida a universitários da Livraria Fnac.  

A campanha foi vista em 22/05/2008 (figuras 9, 10, 11 e 12) e é dirigida aos 

universitários. Na home page da loja existe um banner randômico que leva para uma nova 

página que possui um menu especial (ciências humanas, ciências exatas, ciências 

biológicas, dicionários, idiomas, vestibular, informática, software, calculadoras e PDAs) e 

livros em destaque. Porém o banner não aparece com freqüência nem existe um link 

aparente para esta página. O texto está desatualizado, pois ainda se refere à volta às aulas.  

 

 
Figura 9 – Campanha Universitários – Fnac, vista em 22/05/2008 

 

 
Figura 10 – Campanha Universitários – Fnac, parte inferior, com livro em destaque, vista em 22/05/2008 
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Figura 11 – Campanha Universitários – Fnac, vista em 22/05/2008 

 
 

 
Figura 12 – Campanha Universitários – Fnac, parte inferior, onde com livro em destaque, vista em 22/05/2008. 

 

 

d. Comunicação com o cliente na pós-venda ou após a visita: 

A loja envia newsletters para os clientes e visitantes cadastrados.  

 

e. Facilitadores da compra 

Existe ferramenta de agentes de recomendação (opinião de clientes) e o acesso ao carrinho de 

compras é fácil. Não há matrizes de comparação de produtos. O cálculo do custo do 

transporte, impostos e outras taxas é feito no momento da colocação do produto no carrinho. 

 

f. Funcionalidades de interatividade 

O cliente ou visitante cadastrado é reconhecido logo na entrada. A página com respostas para 

perguntas freqüentes (FAQ) é acessada pelo link Auto-atendimento, que por sua vez possui 

apresenta opções de links, que são Como comprar, Linha de produtos, Política e Condições de 

Venda, Formas de pagamento, Trocas e devoluções, Política de privacidade, Meus pedidos e 

Fale conosco. O contato on-line é feito acessando o link Fale conosco disponível na home 
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page e na página Auto-atendimento. O contato off-line é feito pelos telefones e endereços das 

lojas físicas. É possível rastrear o produto.  

 

g. Gerenciamento de dados pessoais  

O cliente pode alterar tanto os seus dados como os de terceiros por ele registrados.  

  

h. Navegação 

A navegação é de dificuldade mediana, uma vez que os resultados da busca são aproximação. 

Não existe mapa do web site. O menu é de visível localização e seu detalhamento é 

abrangente (por lançamentos, dicionários, infanto-juvenis, áreas do conhecimento etc.). O 

sistemas de busca é por palavra chave (título, autor, ISBN) e busca avançada (escolha por área 

do conhecimento, título, autor, editora, ISBN, localizador com todas as palavras, qualquer 

uma das palavras, frase exata, exibição de somente obras disponíveis, ordenação por título, 

lançamento e faixa de preço). 

 

i. Processo de Pagamento 

As formas de pagamento, à vista e em parcelas, são apresentadas no detalhamento do produto. 

O cálculo do custo do frete e de outras taxas é feito na opção comprar e os meios de 

pagamento oferecidos são cartões de crédito, boleto bancário, pagamento on-line e 

financiamento pré aprovado para clientes Itaú e Banco do Brasil. Não há a possibilidade de 

troca de meio de pagamento após a escolha ter sido realizada. E também não há informação 

de procedimentos de segurança, apenas menção de que o site é seguro. 

 

 

j. Personalização  

Não há informação sobre personalização de embalagem e mensagens.  

 

k. Prazo de entrega 

A informação é dada no primeiro nível de apresentação do produto.  

 

l. Garantias 

A página “Auto-Atendimento” fornece informações sobre as políticas e procedimentos para a 

entrega do produto no prazo estabelecido, cumprimento das etapas do processo, trocas e  
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devoluções, mas não há informações sobre a garantia de integridade física do produto e 

adequação da embalagem.  

 

m. Políticas de Segurança 

Na home page há a menção da associação com a Verisign Secured; na página Política de 

privacidade constam informações sobre os procedimentos de segurança como certificação 

digital e criptografia.  Não há informação sobre firewalls. A loja envia notificação automática 

de confirmação de encomenda e despacho e faz uso de senhas.  

 

n. Políticas de Privacidade 

O uso confiável dos dados pessoais, a preservação dos dados pessoais do comprador na 

armazenagem e durante a transmissão dos dados estão descrito na página Auto Atendimento, 

bem como a prática de sistema de permissões para comunicação posterior com o cliente. 

 

o. Outras informações 

A loja possui serviços diferenciados, como o Lounge do Associado Fnac que oferece preços e 

outros benefícios exclusivos. Existe ainda concurso para estudantes, link para novos visitantes 

que redireciona para cadastramento e identificação; link para login e recebimento de 

mensagens personalizadas; possibilidade de cadastramento durante visita à loja, sem a 

necessidade de realização de compra; Espaço Universitário, com menu dividido por áreas do 

conhecimento; e Cartão Associado Fnac. 

 
 

 

 

Estabelecimentos: Livraria Saraiva (www.livrariasaraiva.com.br) e Livraria Siciliano 

(www.siciliano.com.br) 

 

As Livrarias Saraiva e Siciliano fazem parte hoje do mesmo grupo, mas trabalham 

frente ao público de forma distinta. Foram percebidos muitos pontos em comum entre os dois 

sites e por este motivo os dados levantados estão sendo apresentados conjuntamente.   

 

a. Ambiente das lojas (aparência da home page) 
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O design da página é elaborado, com um grande volume de elementos. Presença de cores de 

fortes e muitos elementos. O aspeto geral é um pouco poluído. Presença banners simples de 

tamanho grande e randômicos para a divulgação dos produtos do site. O volume de 

informações é grande de boa qualidade, como Livros em destaques, promoções, links de 

parceiros, como podem ser visualizados nas figuras 13 e 14.  
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Figura 13: home page Livraria Saraiva, vista em 19/08/2008 
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Figura 14: home page Livraria Siciliano, vista em 19/08/2008 

 

 

b. Apresentação dos produtos 

Ambas as lojas fornecem as mesmas informações sobre as obras comercializadas, como 

código de barras, compras relacionadas, disponibilidade, edição, editora, tipo de 

encadernação, formas de pagamento, idioma, ISBN, medidas, número de páginas, outros 

livros da área, outros livros do autor, país de origem, prazo de entrega, preço e sinopse. A 

consulta de detalhes se limita a foto da capa, com recurso de ampliação e formas de 
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pagamento. A qualidade das informações é variável, pois dependem das editoras que 

fornecem as sinopses.  

 

c. Comunicação com o cliente durante a visita: 

Durante a navegação o cliente pode ver as promoções de venda em curso e obter Informações 

sobre a empresa, localização física e outros dados. Não há veiculação de campanhas 

publicitárias nem publicação de notícias sobre a empresa.  

 

d. Comunicação com o cliente na pós-venda ou após a visita: 

As duas lojas enviam newsletters para os clientes, que relacionam produtos a datas especiais 

ou a determinado segmento de público atendido. A figura 15 tem como mote o dia dos 

namorados e reúne diversos produtos vendidos pela empresa.  
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Figura 15: E-mail Marketing Dia dos Namorados Livraria Saraiva, enviado em 23/05/2008 
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A figura 16 mostra e-mail marketing dirigido ao público universitário. A peça contém a 

apresentação de livros acadêmicos, informações sobre facilidades de pagamento e outros 

produtos de interesse deste público, como notebooks por exemplo.     
 

 

 
Figura 16: E-mail Marketing Núcleo Universitários Livraria Saraiva, enviado em 13/03/2008 
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A comunicação eletrônica não se limita à divulgação de informações referentes aos web sites. 

A figura 17 se refere a e-mail marketing enviado para comunicar a inauguração de mais uma 

loja física.   

 

 
Figura 17: E-mail Marketing sobre loja física Livraria Saraiva, enviado em 27/05/2008 

 

Após o cadastramento, mesmo sem ter efetuado uma compra, o visitante recebe a confirmação 

do registro por e-mail (figura 18). 

 
Figura 18: E-mail de confirmação de cadastro 

 



 

 

130

e. Facilitadores da compra 

Durante a seleção de produtos, as lojas apresentam a agentes de recomendação (opinião de 

clientes), ferramenta para comparação de produtos que traz obras dos mesmo autor ou sobre o 

mesmo tema. O acesso ao carrinho de compras é fácil, assim como o cálculo do custo do 

transporte, impostos e de outras taxas que é feito no momento da colocação do produto no 

carrinho. 

   

f. Funcionalidades de interatividade 

O cliente é reconhecimento na entrada nas duas lojas e ainda na finalização da compra, após 

fornecimento de e-mail e senha. Existe página com respostas para perguntas freqüentes 

(FAQ), com links para assuntos diversos, como política de privacidade e segurança e  política 

de vendas. Para o contato on-line é o link redireciona o internauta para a página de ajuda. A 

Siciliano tem ainda link Fale conosco e endereço de e-mail sem link. O contato off-line é 

oferecido por meio de central de televendas e telefones e endereços das lojas físicas. O cliente 

pode a qualquer momento rastrear o seu pedido.   

    

g. Gerenciamento de dados pessoais  

É possível alterar dados do comprador e de terceiros.  

 

h. Navegação 

A busca pelos produtos é de dificuldade média, pois os resultados são por aproximação. Não 

há mapa do web site, porém os menus têm localização visível e são detalhados de forma 

abrangente, divididos por áreas do conhecimento. Os sistemas de busca são iguais, tanto por 

palavra chave (título, autor, ISBN e editora), como por busca avançada, que possui ferramenta 

para filtro de resultados por categorias, seção, faixa de preço e filtro de palavras. Na Livraria 

Siciliano, apesar do detalhamento abrangente, o agrupamento das obras não é tão refinado. 

Livros acadêmicos aparecem junto de livros de auto ajuda dentro das classificações por área 

de conhecimento.  

       

i. Processo de Pagamento 

As formas de pagamento são à vista e em parcelas e são apresentadas no detalhamento do 

produto. Já o cálculo do custo do frete e de outras taxas é feito na opção comprar. Os meios de 

pagamento diferem de uma loja para outra. A Livraria Saraiva trabalha com cartões de 

crédito, cartão de crédito próprio, boleto bancário, débito automático pelo Banco Itaú, sistema 
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Pagamento Fácil Bradesco, sistema de pagamento Visa Electron e débito automático e 

crediário pelo Banco do Brasil. Já a Livraria Siciliano só trabalha com cartões de crédito e 

débito automático e boleto bancário. Não há como o cliente trocar o meio de pagamento 

depois de já ter feito alguma opção. Durante o processo de pagamento há informações sobre 

procedimentos de segurança, com link para certificado de segurança da Certisign e da 

Verising Secured, no caso da Livraria Saraiva e certificado de segurança da Verisign Secured 

no caso da Livraria Siciliano.    

   

j. Personalização  

O cliente pode solicitar a personalização da embalagem para presente, bem como de 

mensagens.  

 

k. Prazo de entrega 

O prazo de entrega é informado no detalhamento por meio de link próprio.  

 

l. Garantias 

As empresas possuem política e procedimento para garantir a entrega do produto no prazo 

estabelecido, a entrega do produto nas condições adequadas (integridade física do produto e 

adequação da embalagem), para cumprimento das etapas do processo e evolução. 

   

m. Políticas de Segurança 

Na home page é mencionada a associação com a Verisign Secured e existe processo de 

criptografia e certificação digital. As lojas enviam notificação automática de confirmação da 

encomenda e do despacho. É solicitado o uso de senhas, mas não há aviso sobre a existência 

de firewalls.  

 

n. Políticas de Privacidade 

As lojas apresentam política e procedimento sobre o uso confiável dos dados pessoais do 

comprador e de terceiros. A preservação desses dados é deita por criptografia, tanto na 

armazenagem, como durante a transmissão. Existe prática de sistema de permissões para 

comunicação posterior.  
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o. Outras informações  

A Livraria Saraiva possui o núcleo universitário, com mensagem em destaque para calouros e 

veteranos na home page Livros (figura 19), além de cupom desconto e vale presente. 

 

 
 Figura 19: Página com banner do Núcleo Universitário  

 

   

8.3. Resultado da Pesquisa  
 

De forma geral as lojas eletrônicas, nesse caso livrarias, procuram elaborar seus web 

site de forma a chamar a atenção do visitante com informações relevantes e pertinentes ao 

produto comercializado.  

A analogia de Parente (2000) ao descrever uma loja eletrônica nos moldes de uma loja 

física é bastante precisa, porém no mundo físico esta questão parece ter uma melhor resolução 

ao se considerar a apresentação e distribuição dos produtos. A qualidade da implementação e 

das características dos atributos considerados relevantes para a atração e retenção de clientes 

de lojas eletrônicas variam bastante entre si e entre uma loja e outra.  

A começar pelo nome e endereço, ou domínio, das lojas analisadas, todos são de fácil 

memorização e escrita, não oferecendo nenhum obstáculo ao acesso. 

Já a Identidade Visual, que é o recurso usado para estabelecer contato com o cliente, 

parece que ainda não atingiu a sua maturidade tal é o grau de poluição decorrente do grande 
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volume de elementos dispostos nas páginas dos sites, apesar das claras tentativas de 

elaboração de um layout mais agradável.  

A visualização dos links e do menu é boa, porém as páginas são cansativas e às vezes 

um tanto confusas. Vale lembrar a afirmação de Limeira (2003) sobre a principal função da 

Internet para os internautas que é se estabelecer como um meio de informação, comunicação e 

entretenimento.   

Avaliando o item comunicação, este é de fato o item que mais pesa na retenção da 

atenção dos internautas. Porém, todos os sites mostraram que ainda não dominam totalmente 

a distribuição das informações sobre os produtos, serviços e ferramentas de navegação 

oferecidos. Não há um padrão nem uma lógica na nomenclatura dos acessos. O internauta 

precisa procurar as informações, imaginando como estarão denominadas as páginas de 

interesse, principalmente no que diz respeito a conceitos como FAQ, privacidade e segurança. 

A comunicação de marketing na Internet é muito parecida com a do mundo físico e cada loja 

cria um estilo próprio, não só para a sua reforçar a sua identidade, como também para as suas 

funcionalidades.  

Da mesma forma, as lojas eletrônicas procuram reunir no mesmo canal a sua vitrine, 

as suas campanhas publicitárias (quando as fazem), as suas promoções de vendas, prestação 

de serviços etc. O objetivo é não perder nenhuma oportunidade de comunicação com o 

cliente. Ainda sobre comunicação, outro item observado é a utilização do Marketing-direto, 

que segundo Limeira (2003) e Deitel, Deitel e Steinbuhler (2001) é um tipo de campanha 

rápida e baixo custo. Das livrarias analisadas, as mais conhecidas fazem grande uso do e-mail 

marketing e utilizam as informações captadas durante as visitas para a formatação das 

mensagens. Ou seja, todas as mensagens do tipo e-mail marketing recebidos por esta 

pesquisadora tinham relação com as categorias de produtos pesquisadas e continham em sua 

maioria, recursos de computação gráfica e ferramenta Opt-in/opt-out que permite ao cliente 

aceitar ou não o envio das mensagens.  

Continuando a análise sobre comunicação, as promoções de vendas também são 

ferramentas amplamente utilizadas para a atração dos clientes. Confirmando a colocação de 

Deitel, Deitel e Steinbuhler (op. Cit) as promoções combinadas a programas de recompensa e 

que oferecem diversos outros benefícios melhoram o índice de lealdade à marca, contribuindo 

com a fidelização do cliente. O recurso é bastante usual, o que faz todo o sentido, uma vez 

que a loja não conta com a interação pessoal de um vendedor e precisa, portanto, de 

elementos que contribuam com a sua visibilidade. 
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Porém, a interatividade, que é a característica mais significativa da Internet ainda 

parece ser bastante insipiente, restringindo-se ao processo de compra. A comunicação on-line 

é feita por e-mail que será respondido posteriormente (pelo menos não foi detectado um canal 

de chat para uma comunicação em tempo real). Além disso, as lojas procuram de alguma 

forma colocar seus telefones de contato e endereços muito mais para evitar a perda de uma 

venda do que como um ponto de referência física que contribua com a segurança do 

internauta de estar fazendo uma transação comercial com uma empresa que realmente existe e 

que pode ser facilmente localizada em caso de necessidade.  

Ainda quanto a interatividade, como o cliente assume um comportamento ativo e 

teoricamente está disposto a interagir com a empresa, é necessário conhecer a fundo o cliente. 

A pesquisa de dados secundários trouxe a informação sobre o baixo índice de leitura dos 

brasileiros e aponta que entre seus maiores consumidores estão os estudantes e professores. 

No entanto, a comunicação com este público, de quem se espera ainda total acesso à Internet, 

tanto por conhecimento da operação, como por facilidade de acesso ao recurso, não é a mais 

direta ou mais enfática. Apenas duas livrarias possuem página e programas específicos para o 

público universitário – Fnac e Saraiva. Porém esses programas não têm a mesma visibilidade 

das promoções voltadas para o público geral. Ou seja, a fatia mais representativa de clientes 

do mercado livreiro, composta por estudantes e professores, recebe pouca atenção, não sendo 

alvo de comunicação e serviços específicos e com alta visibilidade.    

No que diz respeito aos itens obrigatórios para garantir uma boa acessibilidade, 

percebe-se que todos são aplicados. Mas ao se avaliar a sua eficiência, observa-se que um 

trabalho preparatório que sustente a sua implementação não é feito de forma completa. 

Analisando os mecanismos de buscas do ponto de vista da qualidade da ferramenta, o 

aplicativo desempenha o seu papel de forma eficiente. Porém uma avaliação mais profunda 

mostra que o problema está na catalogação das obras. Ao se fazer uma busca pelo nome de 

um autor, por exemplo, o resultado traz não só o nome pesquisado, caso exista no catálogo, 

como também vários outros parecidos. Em uma das livrarias pesquisadas, ao se utilizar a 

busca simples (por palavra chave) o autor “Mañas”, o resultado trouxe, além do nome 

desejado, as seguintes opções: Manas, Manaster, Manasreh, Manaster e Manassis.  

Os conceitos sobre privacidade e segurança na maioria das vezes são tratados de forma 

conjunta, contendo poucos esclarecimentos. Os internautas com maior conhecimento do 

assunto podem não se sentir à vontade em alguns sites por não conseguirem verificar os 

procedimentos adotados e aqueles que não dominam o assunto, mas que são cientes da 
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importância, podem se sentir igualmente inseguros em algumas etapas da compra também;m 

por não encontrarem explicações claras e acessíveis.    

Quanto a diferenciação na prática comercial e de programas de marketing, existem 

poucas ações neste sentido. Praticamente o que é oferecido pelas lojas eletrônicas, também é 

oferecido pelas lojas físicas, resumindo–se a programas de fidelização orientados para o 

acúmulo de pontos que valem descontos, envio de mensagens customizadas de acordo com as 

informações fornecidas pelo cliente no momento do cadastro ou observadas pelo 

acompanhamento das páginas e produtos consultados durante a navegação.  

As lojas pesquisadas ainda incorporaram as tendências observadas na pesquisa 

exploratória como a venda de edições eletrônicas de livros e ações de mobile marketing.   
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Quadro 4: Comparativo da pesquisa de Observação 

Lojas: 
 

Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 

Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

Endereços 
eletrônicos:  artepaubrasil.com.br ciadoslivros.com.br livrariacultura.co

m.br fnac.com.br livrariasaraiva.com.br siciliano.com.br 

Ambiente da loja (home page) 
Design 
  Estilo Simples Elaborado Elaborado Elaborado Elaborado Elaborado 
  Volume de 

elementos 
Grande Grande Grande Grande Grande Grande 

  Banners Simples e 
randômicos 

Simples e 
randômicos 

Simples e 
randômicos 

Simples e 
randômicos 

Simples e 
randômicos 

Simples e 
randômicos 

Informações 
  Quantidade Grande  Grande  Grande  Grande  Grande  Grande  
  Tipo Livros em 

destaques, 
promoções, links de 
parceiros, 
pensamentos, 
informações gerais 

Livros em 
destaques, 
promoções, links 
de parceiros 

Livros em 
destaques, 
promoções, links 
de parceiros, 
agenda de 
eventos. 

Livros em 
destaques, 
promoções, 
propaganda, links 
de parceiros, links 
para clientes 
associados e 
estudantes 
 

Livros em destaques, 
promoções, links de 
parceiros. 

Livros em 
destaques, 
promoções, 
links de 
parceiros. 

  Qualidade Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

  

Visualização de 
links 
 

Boa Boa Boa Boa Boa Boa 
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 Lojas: 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 
Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

Apresentação dos produtos 
  Informações 

fornecidas 
Ano, Compras 
relacionadas, 
Edição, Formas de 
pagamento, ISBN, 
N° de páginas, 
Prazo de entrega, 
Preço,  
Sinopse 

Ano, Compras 
relacionadas, 
Edição, Formas de 
pagamento, ISBN, 
N° de páginas, 
Opinião do leitor, 
Prazo de entrega, 
Preço, Sinopse 

Ano, Compras 
relacionadas, 
Disponibilidade, 
Edição, Editora, 
Encadernação, 
Especialidade, 
Idioma, 
Informações 
sobre o autor, 
ISBN, N° de 
páginas, Opinião 
do cliente, Prazo 
de entrega, 
Preço, Sinopse, 
opinião da 
imprensa 

Ano, Compras 
relacionadas, 
Edição, Formas de 
pagamento, ISBN, 
N° de páginas, 
Opinião do leitor, 
Prazo de entrega, 
Preço, Sinopse 

Código de barras, 
Compras 
relacionadas, 
Disponibilidade, 
Edição, Editora, 
Encadernação, 
Formas de 
pagamento, Idioma, 
ISBN, Medidas, N° 
de páginas, Outros 
livros da área, 
Outros livros do 
autor, País de 
origem, Prazo de 
entrega, Preço, 
Sinopse 

Ano, Código de 
barras, Compras 
relacionadas, 
Disponibilidade, 
Edição, 
Encadernação, 
Formas de 
pagamento (na 
página de 
compras), 
Idioma, ISBN, 
Medidas, N° de 
páginas, Outros 
livros da área, 
Outros livros do 
autor, País de 
origem, Prazo 
de entrega, 
Preço, Sinopse 

  

Consulta de 
detalhes 

Foto da capa, 
formas de 
pagamento 

Foto da capa, 
formas de 
pagamento 

Foto da capa, 
formas de 
pagamento 

Foto da capa, 
formas de 
pagamento 

Foto da capa, formas 
de pagamento 

Foto da capa, 
formas de 
pagamento 

  

Qualidade das 
informações 

Variável. Sinopse 
fornecida pela 
editora.  

Variável. Sinopse 
fornecida pela 
editora.  

Variável. 
Sinopse 
fornecida pela 
editora.  

Variável. Sinopse 
fornecida pela 
editora.  

Variável. Sinopse 
fornecida pela 
editora.  

Variável. 
Sinopse 
fornecida pela 
editora.  
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 Lojas: 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 
Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

  

Recursos de 
visualização do 
produto (zoom) 

Não tem Não tem Sim Sim Sim Sim 

Comunicação com o cliente durante a visita: 

  
Promoções de 
venda 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

  
Campanhas 
publicitárias 

Não Não Não Sim Não Não 

  

Informações 
sobre a empresa, 
localização física 
e outros dados 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

  
Notícias sobre a 
empresa 

Não Não Não Não Não Não 

Comunicação com o cliente na pós-venda ou após a visita: 

  
Envio de 
Newsletters 

Sem informação Sem informação Sim Sim Sim Sim 

  
Outras 
comunicações 

Sem informação Sem informação Revista 
eletrônica e RSS 

Sem informação Sem informação Sem informação 

Facilitadores da compra 

  

Agentes de 
recomendação 
(opinião de 
clientes) 

Não oferece Não oferece Não oferece Sim Sim Sim 

  

Acesso ao 
carrinho de 
compras 

Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil 
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Lojas:  

 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 

Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

  

Matrizes de 
comparação de 
produtos 

Não oferece Não oferece Não oferece Não oferece Sim, apresenta outras 
obras do autor e 
sobre o tema 

Sim, apresenta 
outras obras do 
autor e sobre o 
tema 

  

Cálculo do Custo 
do Transporte, 
impostos e 
outras taxas 

No momento da 
colocação do 
produto no carrinho 

No momento da 
colocação do 
produto no 
carrinho 

No momento da 
colocação do 
produto no 
carrinho 

No momento da 
colocação do 
produto no carrinho 

No momento da 
colocação do 
produto no carrinho 

No momento da 
colocação do 
produto no 
carrinho 

Funcionalidades de interatividade 

  

Reconhecimento 
de entrada do 
cliente 

Não há  Não há Na finalização da 
compra, após 
fornecimento de 
e-mail e senha 

Sim Sim Na finalização 
da compra, após 
fornecimento de 
e-mail e senha 

 

Página com 
respostas para 
perguntas 
freqüentes 
(FAQ) 

Acesso pelo link 
“Política de 
Vendas” 

Acesso pelo link 
Perguntas 
freqüentes 

Acesso pelo link 
FAQ 

Acesso pela página 
Auto atendimento. 
Links: Como 
comprar, Linha de 
produtos, Política e 
Condições de 
Venda, Formas de 
pagamento, Trocas 
e devoluções, 
Política de 
privacidade, Meus 
pedidos e Fale 
conosco 
 

Links para assuntos 
diversos: Política de 
Privacidade e 
Segurança e  Política 
de Vendas   

Links para   
Política de 
Privacidade e 
Segurança,  
Política de 
Vendas   
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 Lojas: 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 
Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

 

Contato on-line Fale conosco, com 
espaço para 
mensagem e relação 
de e-mails de 
departamentos 
diversos da empresa 

Link Fale conosco 
na home page e e-
mail da Central de 
atendimento 

Sim, via e-mail 
(links pela 
Página Linha 
Direta) 

Link Fale conosco 
na home page e na 
página Auto-
atendimento 

Link para 
atendimento on-line 
e para página ajuda. 

Na página 
Ajuda, item 
Fale conosco, 
endereço de e-
mail sem link 

  

Contato off-line Endereço e 
telefones na home 
page 

Telefone da 
Central de 
Atendimento 

 Telefone da 
Central de 
Atendimento 

Telefones e 
endereços das lojas 
físicas 

Televendas, 
Telefones e 
endereços das lojas 
físicas 

Central de 
Atendimento, 
Telefones e 
endereços das 
lojas físicas 

  
Rastreamento do 
produto 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Gerenciamento de dados pessoais  
  Do comprador   Sim Sim Sim Sim Sim 

  

De terceiros 
(presente / outros 
endereços para 
entrega0  

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Navegação 

  

Facilidade para 
encontrar o 
produto / serviço 

Fácil. Os resultados 
de busca são 
aproximação. 

Fácil. Os 
resultados de busca 
são aproximação. 

Fácil. Os 
resultados de 
busca são 
aproximação. 

Fácil. Os 
resultados de busca 
são aproximação. 

Fácil. Os resultados 
de busca são 
aproximação. 

Fácil. Os 
resultados de 
busca são 
aproximação. 
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 Lojas: 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 
Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

  

Link para o 
mapa do web site  

Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem 

  Menu 
    Localização Visível Visível Visível Visível Visível Visível 

    

Detalhamento  Por editoras, 
lançamentos, alguns 
autores. Não consta 
por áreas do 
conhecimento, 
exceto jurídicos 

Por lançamentos, 
dicionários, 
infanto-juvenil. 
Não consta por 
áreas do 
conhecimento, 
exceto jurídicos e 
medicina 

Na home: mais 
vendidos e link 
relação 
completa; No 
segundo nível: 
relação 
completa: 
Nacionais e 
Importados ( 
Ficção, não-
ficção, 
informática, 
administração, 
esotéricos/auto-
ajuda, infanto 
juvenis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lançamentos, 
dicionários, 
infanto-juvenil, 
áreas do 
conhecimento etc. 
Abrangente. 

Por áreas do 
conhecimento. 
Abrangente. 
 
Agrupa livros 
acadêmicos com os 
de auto ajuda, 
quando é tema é 
semelhante. dentro 
das classificações 
por área de 
conhecimento. 

Por áreas do 
conhecimento. 
Abrangente. 
 
Agrupa livros 
acadêmicos com  
os de auto 
ajuda, quando é 
tema é 
semelhante. 
dentro das 
classificações 
por área de 
conhecimento. 
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 Lojas: 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 
Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

  Sistemas de busca 

  

Procura por 
Palavra Chave 

Título, autor, ISBN Título, autor, ISBN  Título, autor, 
ISBN 
 

Título, autor, ISBN Título, autor, ISBN e 
editora 

Título, autor, 
ISBN e editora 

  

Busca avançada Autor, título, ISBN, 
especialidade (áreas 
do conhecimento) e 
editora 

Autor, título, 
ISBN, 
especialidade 
(áreas do 
conhecimento) e 
editora 

Autor, título, 
editora, ISBN, 
Refine sua busca 
(área, idioma 
faixa de preço, 
ordenação por 
título, preço, 
idioma, ano da 
edição) 

Escolha por área 
do conhecimento, 
título, autor, 
editora, ISBN, 
localizador com 
todas as palavras, 
qualquer uma das 
palavras  e frase 
exata, exibir 
somente 
disponíveis, 
ordenação por 
título, lançamento 
e faixa de preço 

Link “Filtrar 
resultados” por 
categorias, seção, 
faixa de preço e 
filtrar palavras. 

Link “Filtrar 
resultados” por 
categorias, 
seção, faixa de 
preço e filtrar 
palavras. 

Processo de Pagamento 

  

Formas de 
pagamento 
(valor à vista e 
parcelado) 
 

No detalhamento do 
produto 

No detalhamento 
do produto 

Após a opção de 
compra, na 
opção da forma 
de pagamento 
 
 

No detalhamento 
do produto 

No detalhamento do 
produto 

No 
detalhamento do 
produto 
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 Lojas: 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 
Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

  

Cálculo do custo 
do frete e outras 
taxas 

Na opção comprar Na opção comprar Na opção 
comprar, após 
identificação do 
comprador 

Na opção comprar Na opção comprar Na opção 
comprar 

  

Meios de 
pagamento 
oferecidos 

Cartões de crédito e 
boleto bancário  

Boleto Bancário e 
Cartões de Crédito 

Cartões de 
crédito e boleto 
bancário e 
pagamento on-
line 

Cartões de crédito e 
boleto bancário e 
pagamento on-line, 
financiamento pré 
aprovado para 
clientes Itaú e 
Banco do Brasil,  

Cartões de Crédito, 
Cartão de Crédito 
Saraiva, Boleto 
Bancário, Débito 
Automático Itaú, 
Pagamento Fácil 
Bradesco, 
Pagamento Visa 
Electron, Débito 
Automático Banco 
do Brasil e Crediário 
Banco do Brasil 

Cartão de 
crédito, débito 
automático ou 
boleto bancário 

  

Possibilidade de 
troca de meio de 
pagamento na 
finalização da 
compra 

Não há informação Não Não há 
informação 

Não Não Não 

  

Informação de 
procedimentos 
de segurança 

Informação de site 
100% seguro. Logo 
de empresa de 
segurança que linca 
para venda de 
produtos de 
segurança de sites 
 

Não é claro Não é claro Informação de site 
seguro 

Link para certificado 
de segurança 
(Certisign e Verising 
Secured) 

Link para 
certificado de 
segurança 
(Verisign 
Secured) 
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 Lojas: 
Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 
Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

Personalização  

  

Embalagem Não informado Não há informação Não há 
informação 

Não há informação Sim, para presente Sim, para 
presente 

  

Mensagens  Não oferece Não há informação Não há 
informação 

Não há informação 
 

Sim Sim 

Prazo de entrega 
  Informação Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Garantias 

  

De entrega do 
produto no prazo 
estabelecido 
 

Apresenta política 
e procedimento. 

Apresenta política 
e procedimento. 

Não há 
informação 
específica 

Apresenta política 
e procedimento. 

Apresenta política e 
procedimento. 

Apresenta 
política e 
procedimento. 

  

Da integridade 
física do produto 
/ adequação da 
embalagem 
 

Sem informação Sem informação  Não há 
informação 
específica 

Apresenta política 
e procedimento 

Apresenta política e 
procedimento 

Apresenta 
política e 
procedimento 

  

Do cumprimento 
das etapas do 
processo 
 

Não é claro Sem informação Não há 
informação 
específica 

Apresenta política 
e procedimento 

Apresenta política e 
procedimento 

Apresenta 
política e 
procedimento 

  

De devolução: 
informação sobre 
a possibilidade  
 
 

Não há informação Sim.  Sim. Sim. Sim. Sim. 
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 Lojas: 
 

Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 

Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

  

Informação sobre 
o procedimento 

Não há informação Sim Não há 
informação 

Apresenta política e 
procedimento 

Apresenta política e 
procedimento 

Apresenta 
política e 
procedimento 

Políticas de Segurança 
     Descrita na página 

“Dúvidas 
Freqüentes”. Os 
dados enviados 
pelo cliente são 
criptografados 
(codificados) 
através do 
protocolo SSL de 
128 bits. 

Na página FAQ Na home page: 
menção da 
Verisign 
Secured; 
processo de 
criptografia e 
certificação. 

Na home page: 
menção da Verisign 
Secured; processo de 
criptografia e 
certificação. 

Na home page: 
menção da 
Verisign 
Secured; 
processo de 
criptografia e 
certificação. 

  

Notificação 
automática de 
confirmação de 
encomenda e 
despacho 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

  

Certificação 
digital 

Não consta Não há informação Sim Sim Sim Sim 

  

Firewalls Não é claro Não há informação Não há informação Não há 
informação 

Não há informação Não há 
informação 

  

Utilização de 
senhas 
 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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 Lojas: 
 

Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 

Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

Políticas de Privacidade 

  

Uso confiável dos 
dados pessoais 

Não há informação Descrito na página 
Dúvidas 
Freqüentes 

Descrito na página 
FAQ - poucas 
informações 

Descrito na 
página Auto 
atendimento 

Apresenta política e 
procedimento. 

Apresenta 
política e 
procedimento. 

  Preservação dos dados pessoais do comprador: 

  

Armazenagem Não há informação Criptografia Criptografia Criptografia Criptografia Criptografia 

  

Durante a 
transmissão dos 
dados  
 

Não há informação Criptografia Criptografia Criptografia Criptografia Criptografia 

  

Sistema de 
permissões para 
comunicação 
posterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não há informação Não há informação Sim Sim Sim Sim 
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 Lojas: 
 

Arte Pau Brasil 
Livraria Virtual 

 

Cia dos Livros Cultura Fnac Saraiva Siciliano 

Outras informações 
      Descontos para 

portadores da 
carteira STB e 
Clube10 Uninove. 

Programa mais 
leitores: livros 
usados comprados 
na Cultura valem 
25% de desconto na 
compra de novos 
(avaliação do estado 
do livro nas lojas 
físicas); Entrega 
expressa (para 
algumas localidades 
e sob algumas 
condições); Lista de 
presentes; Lista de 
produtos; Programa 
mais Cultura: 
permissão de envio 
de informações 
diversas. 

Lounge 
associado Fnac: 
preços e outros 
benefícios 
exclusivos. 
Link na home 
page; Concurso 
para estudantes; 
Link para novos 
visitantes que 
redireciona para 
cadastramento e 
identificação; 
Link para login 
e recebimento 
de mensagens 
personalizadas; 
Possibilidade de 
cadastramento 
durante visita a 
loja, sem a 
necessidade de 
realização de 
compra; Espaço 
Universitário, 
com menu 
dividido por 

Núcleo universitário: 
Mensagem em 
destaque para 
calouros e veteranos 
na home page 
Livros. Cupom de 
desconto Vale 
presente. 

Mensagem em 
destaque para 
parcelamento de 
livros 
universitários. 
Cupom 
desconto. Vale 
presente. 
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áreas do 
conhecimento; 
Cartão 
Associado Fnac 
 

Fonte: Elaborado pela autora
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9. Considerações Finais 
 

O resultado desta pesquisa confirma a suspeita inicial que deu origem a este trabalho: 

a existência da semelhança das práticas de comercialização de livros acadêmicos entre as 

livrarias físicas e eletrônicas, a adoção de estratégias ou programas de marketing pouco 

elaborados para o meio, sem um significativo desenvolvimento de diferenciais e inovações e 

ainda a existência de barreiras que impedem a entrada de novos consumidores pertencentes ao 

público-alvo neste mercado.  

 A observação da prática venda de livros acadêmicos por meio de Comércio Eletrônico 

mostrou que os atributos aplicados para atração e retenção de clientes são praticamente os 

mesmos entre os sites e apresentam poucas diferenças na sua efetividade.  

Apesar do meio eletrônico exigir uma forma própria de comunicação, como linguagem 

clara e rápida, com muitas imagens, tanto a forma de comercialização, como a de 

comunicação parecem ser as mesmas praticadas no meio físico, com a diferença que o meio é 

virtual.  

Como estratégias de marketing as loja eletrônica, assim como as físicas, investem na 

apresentação logo na entrada (home page), de seus lançamentos, destaques e ofertas.  

Como programas de marketing, são utilizados basicamente ações de promoções de 

vendas voltadas para descontos e formas especiais de pagamento, com o apoio intenso de 

marketing direto para a divulgação destas promoções. Estas ações se assemelham bastante ás 

praticadas no mundo físico, com a diferença que nesse caso é possível a customização, 

recurso que altamente recomendado para o meio eletrônico.    

Os sites analisados apresentam muitas similaridades entre si. Apesar de se notar 

diferenças na forma como a comunicação de marketing é tratada – apresentando maior ou 

menor elaboração do layout, uso efetivo de programas de comunicação etc. – o tratamento do 

produto não difere muito entre uma loja e outra nem entre as categorias dos produtos dentro 

do mesmo web site.   

A diferenciação entre as seis lojas avaliadas se estabelece no tipo de facilidades de 

pagamento, preços especiais e principalmente no tamanho do catálogo, sendo que apenas duas  

lojas, a Fnac e a Saraiva, desenvolvem programas de marketing e de comunicação para o 

público universitário. Estas livrarias promovem campanhas publicitárias e possuem páginas 

dirigidas para este público. Porém o acesso ás páginas específicas não é muito fácil e a 

comunicação destes programas se limita a publicação de banners e ao envio de newsletters. 
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Estas ações poderiam ser intensificadas uma vez que, segundo a informação sobre hábitos de 

leitura levantados – apenas um livro é lido por habitante por ano e 2,5 livros, se considerados 

os didáticos, os maiores clientes das livrarias eletrônicas é o público acadêmico.  

A apresentação do produto é pasteurizada. As lojas trazem exatamente a mesma 

informação sobre as obras (que são oriundas das editoras e, portanto, são as mesmas) e não há 

nenhum aprofundamento ou tratamento especial para os livros acadêmicos.  

Quanto às barreiras de entrada de consumidores pertencentes ao público alvo, é 

possível dizer que a falta de uma comunicação mais dirigida e poucos esclarecimentos sobre 

aspectos de segurança são as principais razões, pois o acesso facilitado à Internet em função 

da crescente oferta de equipamentos e serviços de rede de conexão a preços mais acessíveis 

não devem mais ser um motivo de preocupação. O perfil do principal consumidor de livros, 

conforme detectado no levantamento de dados do setor, tem as características necessárias para 

a perfeita adequação ao meio – a maioria tem nível superior de instrução e teoricamente 

conhece os procedimentos de segurança e por isso observa a existência deles nos web sites. A 

revisão de como os atributos de atração e retenção estão sendo utilizados pode ser uma 

resposta.  

A partir da análise feita, percebe-se que os atributos considerados relevantes para 

atração e fidelização dos clientes já são considerados na construção dos web sites, porém sem 

o aprofundamento e sofisticação que o meio requer e possibilita.  

A pergunta é por que as lojas avaliadas, que são empresas de grande porte, bem 

avaliadas pelo público consumidor, sendo que quatro delas – Fnac, Cultura, Saraiva e 

Siciliano – também possuem grande experiência na comercialização no mundo físico,  

investem muito mais na ampliação do catálogo do que em processos mais adequados ao meio 

e que resultem efetivamente em diferenciação ou em inovação.  

A sugestão para estudos futuros é que esses sejam dirigidos ao entendimento sobre 

como os gestores estão percebendo os seus consumidores e como entendem os atributos já 

determinados para atração e retenção dos clientes. Os estudos futuros poderiam também 

levantar junto aos consumidores as suas reais necessidades no que tange às garantias 

desejadas com relação à segurança, privacidade, recebimento do produto, e ainda quais seriam 

as melhorias que as livraria eletrônicas poderiam oferecer para cada grupo de usuários,com 

relação às informações oferecidas sobre o produto. Estas respostas podem explicar as razões 

da pouca diferenciação no oferecimento de recursos e das informações para os públicos que 

utilizam as lojas eletrônicas para aquisição dos livros acadêmicos. 
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http://www.ibge.gov.br/ 

http://www.ibm.com/e-business/glos 

http://www.worldwarcraft.com.br 

http://www.zookoda.com 
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Anexos 
 

A. Roteiro de pesquisa de observação dos atributos das livrarias eletrônicas: 

  

1. Ambiente da loja (da home page): 

a. Design (avaliação geral da aparência da loja) 

b. Volume de informações 

c. Qualidade das informações 

d. Facilidade de visualização de links    

2. Apresentação dos produtos:  

a. Características  

b. Consulta de detalhes (dados, fotos para verificação)  

c. Qualidade das informações  

d. Recursos de visualização do produto: zoom e tempo de carregamento da 

página;  

3. Comunicação com o cliente durante a visita: 

a. Promoções de venda 

b. Campanhas publicitárias 

c. Informações sobre a empresa, dados sobre localização física e outros; 

d. Notícias sobre a empresa 

4. Comunicação com o cliente na pós-venda e após a visita: 

a. Envio de Newsletters  

b. Outras comunicações 

5. Facilitadores da compra:  

a. Agentes de recomendação: opinião de outros clientes 

b. Acesso ao carrinho de compras  

c. Comparação de produtos: Matrizes de comparação (seleção e colocação de 

dois ou mais produtos para visualização lado a lado);   

d. Cálculo do Custo do Transporte, impostos e outras taxas; 

6. Funcionalidades de interatividade:  

a. Página com respostas para perguntas freqüentes, 

b. Link para contato on-line 

c. Informação para contato off-line 
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d. Ferramenta para rastreamento do produto (acompanhamento do pedido)  

e. Gerenciamento de dados pessoais:  

i. Manutenção dos dados cadastrais do comprador 

ii. Manutenção de  dados de terceiros no caso de compras para presente; 

7. Funcionalidades de personalização do web site site: reconhecimento de entrada do 

cliente  

8. Navegação:  

a. Facilidade, dificuldade em encontrar mercadoria ou serviço  

b. Link para o mapa do web site  

c. Menu: localização 

d. Menu: detalhamento  

e. Sistemas de busca de produtos  

i. Procura por Palavra Chave 

ii. Busca avançada 

9. Processo de Pagamento: 

a. Cálculo de preço do frete e impostos  

b. Meios de pagamento oferecidos 

c. Possibilidade de troca de meio de pagamento: 

i. Durante a compra 

ii. Após a compra até o recebimento do produto; 

d. Informação de procedimentos de segurança 

10. Personalização:  

a. Embalagem 

b. Mensagens 

c. Outras opções   

11. Prazo de entrega: 

a. Informação 

b. Tempo médio   

12. Garantias:  

a. De entrega do produto no prazo estabelecido;  

b. Integridade física do produto / adequação da embalagem 

c. Do cumprimento das etapas do processo 

d. De devolução:  

i. Informação sobre a possibilidade 
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ii. Informação sobre o procedimento  

13. Políticas de Segurança:  

a. Notificação automática de confirmação de encomenda e despacho 

b. Certificação digital  

c. Firewalls 

d. Utilização de senhas 

14. Políticas de Privacidade: 

a. Uso confiável dos dados pessoais  

b. Da preservação dos dados pessoais do comprador:  

i. Armazenagem 

ii. Durante a transmissão dos dados   

c. Sistema de permissões para comunicação posterior 

 

B. Detalhamento da classificação das lojas virtuais pela empresa E-Bit 

 

1. Atributo: Facilidade ao comprar (Conveniência e rapidez ao efetuar uma compra). 

• Nota 5:   

o Conveniência e rapidez ao efetuar uma compra;  

o Não obriga dar informações que não são fundamentais para a compra 

(exemplo: data de nascimento);  

o Consigo efetuar uma compra sem acessar muitas telas;  

o É fácil, consigo entender tudo rapidamente;  

o Possui uma boa ferramenta de busca de produtos;  

o Guarda minhas informações para as próximas compras.  

• Nota 4:   

o Consigo efetuar a compra sem acessar muitas telas;  

o É fácil, consigo entender tudo rapidamente;  

o Possui uma boa ferramenta de busca de produtos;  

o Guarda minhas informações para as próximas compras.  

• Nota 3:   

o É fácil, consigo entender tudo rapidamente;  

o Não guarda minhas informações para as próximas compras;  

o Possui uma boa ferramenta de busca de produto.  
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• Nota 2:   

o Não é muito fácil, preciso ver e ler com cuidado para entender o que fazer;  

o Não guarda minhas informações para as próximas compras;  

o Possui ferramenta de busca de produto.  

• Nota 1:   

o Não atende aos quesitos acima. 

 

2. Seleção de produtos (Variedade e percepção sobre a qualidade dos produtos)  

• Nota 5:   

o Possui uma variedade de produtos maior do que tipicamente se encontraria 

numa loja do mundo real;   

• Nota 4:   

o Tem uma grande quantidade de produtos;  

o Possui produtos de qualidade, mas restritos a um setor (exemplo: livros de 

arte).   

• Nota 3:   

o Possui uma quantidade razoável de produtos de qualidade;  

o Existe no mundo real, mas só disponibiliza uma pequena parte de seus 

produtos na Internet.   

• Nota 2:   

o Possui poucos produtos, porém de qualidade.  

• Nota 1:   

o Há dúvidas quanto à qualidade dos produtos.  

 

3. Atributo: Informação sobre os produtos (Quantidade, qualidade e relevância das 

informações). 

• Nota 5:   

o Compara esse produto com outros produtos semelhantes mostrando qual é o 

melhor em cada aspecto;  

o Traz comentários de clientes ou entidades independentes;  

o Tem todas as informações que normalmente um consumidor precisa saber 

(Exemplo TV: tamanho, voltagem, medida de profundidade e altura, número 

de canais, possibilidades de conexão com outros aparelhos - VHS, SVHS, 
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home theater, som -, tipo da tomada - pinos chatos, 3 pinos; Livro: foto da 

capa, número da edição, tamanho e tipo do papel, tipo de encadernação, 

histórico do autor e índice).   

• Nota 4:   

o Possui todas as informações que normalmente um consumidor precisa saber, 

faltando, no máximo, uma informação relevante. 

• Nota 3:   

o Faltando até 3 informações relevantes.   

• Nota 2:   

o Praticamente só tem o nome do produto. 

• Nota 1:   

o Informação errada sobre produtos.   

 
4. Atributo: Preços (Comparados com outras lojas)  

• Nota 5:   

o Apresenta o menor preço em boa parte dos produtos consultados.   

• Nota 4:   

o Os preços, em geral, são menores ou iguais aos de uma loja do mundo real.   

• Nota 3:   

o Não tem os melhores preços, mas também não é cara.  

• Nota 2:   

o Preços muito diferentes: em alguns casos baratos; em outros, muito caros. 

• Nota 1:   

o Os preços são caros. 

 

5. Atributo: Navegação (Design, facilidade e velocidade de navegação)  

• Nota 5:   

o O site é mais rápido que a maioria dos que eu costumo usar;  

o Já na primeira vez o site é fácil de navegar, de localizar produtos, de efetivar as 

compras, e de visitar outras seções do site.   

• Nota 4:   

o Já na primeira vez o site é fácil de navegar, de localizar produtos, de efetivar as 

compras, e de visitar outras seções do site.   
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• Nota 3:   

o Depois de visitar o site umas 2 ou 3 vezes, torna-se mais fácil buscar produtos, 

efetivar as compras, e navegar entre as seções do site.   

• Nota 2:   

o É preciso algum tempo para entender como navegar pelo site;  

o O site apresenta erros ao navegar (pagina não existem, mensagens de erro).  

• Nota 1:   

o O site é muito lento.  

 
6. Atributo: Entrega no prazo: Considerar a entrega das compras no prazo prometido  

• Nota 5:   

o Chegou no prazo esperado, que era razoável para o tipo de produto que eu 

comprei.   

• Nota 4:   

o Chegou no prazo esperado, mas o prazo era maior do que eu achava razoável 

para o tipo de produto que eu comprei. 

• Nota 3:   

o Atrasou;  

o Não vieram todos os produtos pedidos.   

• Nota 2:   

o Atrasou mais de 1 semana;  

o Demorou até o dobro do tempo esperado.   

• Nota 1:   

o Atrasou mais de 2 semanas;  

o Demorou mais que o dobro do tempo esperado.  

 
7. Atributo: Qualidade dos produtos (Considere se o produto entregue é condizente 

com a descrição no momento da venda)  

• Nota 5:   

o A qualidade é melhor do que eu esperava.   

• Nota 4:   

o Recebi exatamente o que eu esperava.  

• Nota 3:   

o Ficou aquém das minhas expectativas.  
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• Nota 2:   

o Veio um produto diferente do que o que eu pedi.   

• Nota 1:   

o Veio com defeito. 

 
8. Atributo: Qualidade do atendimento ao cliente (Informações sobre pedido/entrega 

e resposta a dúvidas e queixas).  

• Nota 5:   

o Não precisei me comunicar com a loja;  

o Consigo ver online o status do pedido e da entrega;  

o Mandei um e-mail ou telefonei e fui prontamente atendido.   

• Nota 4:   

o Consigo saber o status do pedido e da entrega através de e-mail;  

o Mandei um e-mail ou telefonei e o atendimento foi razoável. 

• Nota 3:   

o Mandei um e-mail ou telefonei e o atendimento demorou;  

o Fui mal atendido.   

• Nota 2:   

o Não consegui obter as informações que pedi.  

• Nota 1:   

o Demoraram mais de 2 dias para me responder;  

o Não me responderam até hoje. 

 
9. Atributo: Política de Privacidade (Considere o esforço da loja ao informar sua 

política de privacidade).  

• Nota 5:   

o Me senti muito bem protegido;  

o Achei facilmente a política da loja.   

• Nota 4:   

o Me senti protegido;  

o Achei facilmente a política da loja. 

• Nota 3:   

o Achei facilmente a política da loja, mas tive dúvidas.   

• Nota 2:   
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o Achei facilmente a política da loja e me senti desprotegido.  

  
• Nota 1:   

o Tive dificuldades, não consegui achar.   

 
 

10. Atributo: Manuseio e envio dos produtos (Considere as condições de entrega do 

produto e qualidade da embalagem)  

• Nota 5:   

o O produto chegou perfeito numa embalagem que o protege totalmente.   

• Nota 4:   

o O produto chegou perfeito. 

• Nota 3:   

o O produto chegou perfeito, mas a embalagem estava aberta ou rasgada ou não 

era apropriada o suficiente para evitar problemas.  

• Nota 2:   

o Não chegou perfeito: estava amassado, sujo etc.   

• Nota 1:   

o Por problemas de embalagem e/ou transporte veio com defeito: quebrado, 

rasgado, molhado etc.  

    
Cálculo da nota: 

 Ouro: Somatória entre 4 e 5  

 Prata: Somatória entre 3 a 3,9  

 Bronze: Somatória menor que 3  

 

C. Glossário:  

 

Ad clicks ou click through: Número de vezes que os usuários clicam em um anúncio. 

Ad rotation: Técnica que permite que diversos banners sejam mostrados em diversas páginas 

do hospedeiro. 

Ad views (page view): Medida de tráfego, é número de vezes que um anúncio numa página 

web é visto, em um determinado intervalo de tempo. 

Alcance (reach): Número total de pessoas expostas a um anúncio 
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Anúncio intersticial: Página com uma mensagem comercial que aparece temporariamente 

após um clique, sem que o usuário tenha controle sobre ela; Pequenas janelas que costumam 

aparecer no topo da tela. Diferentemente de um banner, que é apenas uma figura, o interstitial 

é uma mistura de HTML, Flash, Java, etc. Um interstitical nada mais é que outra página 

HTML que foi automaticamente carregada pela página inicial do site. 

Audiência: Percentual de pessoas atingidas pelo veículo dentro de um segmento ou área 

Broadcast: veiculação maciça de um anunciante em todas as páginas de um site, por um 

tempo específico;  

Button: Similar ao banner, porém de tamanho menor. É geralmente quadrado e está abaixo, à 

esquerda ou à direita no site;  

Click rate, click through ou Click Through Rate - CTR: Percentual de clicks que um 

banner ou outro elemento publicitário gerou. É calculado dividindo-se o número de clicks 

pelo número de exibições do banner.  

Click stream: Caminho percorrido pelo internauta ao clicar nos links de uma ou mais sites. 

Ajuda a descobrir os hábitos de navegação. 

Click, ad-click ou clique: Ação voluntária do usuário, selecionando um elemento qualquer 

do conteúdo ou publicidade, que o leva a abrir outra página. 

COM: Custo para conseguir uma audiência de mil ad views. 

CPC – Cost per click: Custo da campanha dividido pelo total de clicks throughts. 

CPL – Cost per Leads: Mede a capacidade de uma campanha de fazer com que um 

internauta entre num site e participe ativamente dele; por exemplo, através de um concurso ou 

do preenchimento de um formulário. 

CPM – Custo Por Mil: Sistema de preços da publicidade on-line cujo valor é fixado e 

cobrado do anunciante em cada mil vezes que um determinado banner é visto pelos 

internautas.  

CPV – Cost Per Visitor: Custo por visitante, isto é, de acordo com a quantidade de visitantes 

no site. 

Cross-media: É a utilização de mídias on-line e off-line para ampla divulgação e promoção 

de uma marca. 

Custo-por-clique: Custo do anúncio de acordo com o número de cliques. 

Duração da visita: É o período de tempo que o usuário fica conectado a WEB (time out 30 

minutos). 

Floater: pop-up flutuante que se movimenta pela página acompanhando os movimentos do 

visitante. Duram apenas 24 horas para não cansar os usuários. 
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Freqüência efetiva ou Frequency: Número de vezes que um visitante é exposto a uma 

mesma propaganda em certo tempo. 

Gross exposures: Trata-se de termo publicitário que indica a quantidade total de vezes que 

um anúncio é visto. 

Hit: É o número de requisições de arquivos enviadas para o servidor. Cada vez que o servidor 

envia um arquivo para o browser, ele é gravado no servidor como um hit. Hits são gerados por 

cada elemento da página solicitada, incluindo quadros, textos e itens interativos. Se uma 

página que contém dois quadros é vista por um usuário, três hits serão gravados - um para a 

própria página e um para cada um dos quadros.  

Hot Site ou sitelet ou mini-site: Diferencia-se de um site comum por ter um tempo 

determinado para ficar no ar, um conteúdo menor, mais objetivo e divulgar produtos e 

serviços específicos de uma marca. É muito utilizada em lançamentos. 

Impressão, ad view ou banner view: 1) Uma exposição de banner ou outro elemento 

publicitário é contado como uma impressão. O mesmo que page view. Sites diferentes medem 

impressões de formas diferentes. Alguns sites contam uma impressão somente quando o 

anúncio foi solicitado; outros contam uma impressão somente quando o anúncio foi 

totalmente feito; e existem também outras definições. 2) Exposição de um banner em uma 

página web.  

In-stream ads: transmissão de vídeo e áudio pela Internet. O conteúdo é transmitido à 

medida que vai sendo utilizado.  

Interpage: O mesmo que anúncio intersticial 

Microsite: Página publicada entre o banner e a entrada oficial do site, funcionando como um 

anúncio digital. Sites de menor tamanho que podem ser hospedados em provedores de 

conteúdo ou redes, geralmente com foco em um determinado produto ou serviço. 

Minisite: Sitecom umas quatro ou cinco páginas com um apelo visual altamente atraente que 

falam umas poucas coisas sobre o produto. Pode ser também um  hot site, que são minisites 

especializados em algum evento que, após seu término, não mais precisam de divulgação. 

Para estes, geralmente são feitos hot sites com aproximadamente 10 páginas. 

Page views: é a quantidade de vezes que uma página contendo o banner de um anunciante foi 

visitada;  

Patrocínio (sponsoring): associação do conteúdo de um site, ou de parte deste, a uma marca. 

Geralmente incluem banners e são pagos por uma taxa fixa; 
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Point-Roll: anúncios que permite que mensagens surjam próximas da área do anúncio de 

acordo com a posição do mouse do visitante. Quando o usuário retira o mouse de cima do 

anúncio a mensagem desaparece. 

Pop-up: Janelas pop-up são janelas flutuantes que se abrem sobrepondo a tela do browser. 

Hoje têm sido muito utilizadas  para promoção ou recados rápidos.  

Push advertising: Propaganda recebida junto com serviços especiais de envio de notícias; 

recurso que permite o envio de anúncio diretamente ao usuário, muitas vezes sem o seu 

pedido, baseado na tecnologia de “push media”. 

Push media: Tecnologia que traz qualquer tipo de conteúdo da Internet para o computador, 

mesmo quando o usuário não está navegando, o que deve ser feito de comum acordo. 

Response rate: taxa de resposta: O número de vezes que o anúncio recebeu um clique 

dividido pelo número de impressões que este mesmo anúncio recebeu. 

RMA - Rich Media Advertising: Designa toda a publicidade na Internet que é enriquecida 

com recursos de multimídia, como som, cor, movimento em terceira dimensão, em oposição 

aos banners do tipo outdoor. 

RMB - Rich Media Banner: Banner que usa linguagens como Flash, Shockave e Java para 

combinar áudio, animação e fotografias e deixam o usuário clicar sem sair da página web 

original. Ele leva a informação ao vivo do site para o usuário, permitindo que ele compre, 

registre informações e interaja. 

Rollover Expand Banner: Um banner pode ser expandido para até 468 x 240 pixels quando 

o usuário move o cursor sobre ele. É automaticamente fechado quando o cursor sai do campo. 

Ver demonstração esquemática em http://www.iab.net/rich_content  

Splash page: página especial, que aparece por algum tempo dentro do site principal, 

destinada a divulgar uma promoção ou guiar o visitante dentro do site principal. 

Unique visitor: pessoa com um único endereço IP que entra no site. Se ele voltar a acessar o 

site no mesmo dia, essa nova visita não é contada. O problema técnico deste índice é quando 

diversas pessoas acessam o site por meio de um servidor proxy, bastante comum em 

empresas, apenas um visitante é computador. 

Visita: Forma de comparar e medir o tráfego de um site. Uma visita constitui a atividade de 

um indivíduo específico num site na web. Geralmente conta-se como uma nova visita se o 

indivíduo em questão esteve afastado do site por um período igual ou superior a trinta 

minutos. 

Visitantes únicos: número de diferentes pessoas que acessam o site. 
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Métodos de Avaliação de Propaganda on-line 

Método baseado em CPM: É o mais usado, lembra a propaganda tradicional e leva em conta 

a divulgação da marca. 

Método baseado em click-through: Mede a eficiência da propaganda; 

 Método baseado na compra efetiva: Eficiência absoluta, isto é, resultado plenamente ligado 

ao anúncio; 

Método baseado na Interatividade: Sofisticado, métricas baseadas em visitas repetidas, 

tempo de exposição e outras formas de medir a interatividade;  

Métodos para estabelecer o pagamento: Valor por click-through, baseado na definição de 

uma taxa a ser paga por cada clique do usuário; 

Valor por COM: Baseado no número de vezes que um anúncio é exposto; 

Métodos híbridos: Utiliza-se de ambas as métricas em algum acordo. 




