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Marketing: a alma do negócio no mundo virtual 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

O comércio eletrônico vem ditando grandes mudanças no varejo. 
Hoje, o setor precisa utilizar novas tecnologias e caminhar ao encontro 
das ferramentas do marketing. 

Como deverá ser o marketing praticado pelas empresas “pontocom” 
é o grande desafio por que passam as empresas no momento atual. Para 
analisarmos esse ponto, é importante ressaltar que existem duas 
transações de comercialização, quando nos referimos a mundo virtual – 
Internet: as que chamamos de transações entre empresa-consumidor, 
ou ”business to consumer”, e as transações entre empresas, ou 
“business to business”. 

Atualmente, o varejo passa pela denominada polarização, baseado 
em três grandes pólos que estão marcando o varejo. O primeiro é o 
varejo de valor, que busca menor preço para o consumidor com apelo na 
variedade de produtos e preços baixos, público alvo, o consumidor que 
almeja a relação custo-benefício. O segundo é o varejo tradicional, que 
não enfoca preço e sim serviço, a experiência de compra diferenciada 
no lugar da utilitária, imperando o atendimento personalizado e o 
ambiente é um espaço prazeroso, que convida ao passeio. O terceiro, o 
varejo não-loja, é caracterizado pelo comércio eletrônico, ponto alvo da 
análise da importância do marketing para esse segmento que se 
caracteriza por ir ao encontro de um consumidor que quer mais 
conveniência e que está disposto a pagar mais por isso; é o cliente da 
venda domiciliar. Para atendê-lo é exigida tecnologia de ponta, e, nos 
investimentos tanto nas transações entre business to business (BtoB) 
como entre business to consumer (BtoC), o marketing se faz 
necessário, são várias as razões para o emprego das ferramentas do 
marketing. As principais razões baseiam-se: 

•  A pequena base instalada de computação e a ausência, entre os 
brasileiros, da cultura das compras por catálogos a não aceitação em 
mandar o número do cartão de crédito antes de receber o produto, pois 
o consumidor não tem confiança em recebê-lo, outro fator é a logística 
do sistema de entrega, ainda não  tão eficiente. 
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 Já nas transações entre empresas, existe uma oportunidade real 
de redução de custos. Aumentando-se as alternativas de produtos com 
os quais se vai trabalhar, permite-se uma redução no capital de giro 
imobilizado no estoque. 

Enquanto nas transações entre empresa-consumidor parecem ser 
mais lentas, a relação entre empresa-empresa deve ser imediata e seu 
retorno também é imediato, já na transação entre empresa-consumidor 
o retorno não é imediato. Mas tanto para o BtoC quanto para o BtoB o 
marketing possui pontos convergentes: deve-se atender às 
necessidades do seu público-alvo e procurar fidelizá-lo. 

O que irá diferenciar essas empresas, lojas, que atuam na rede? A 
palavra de ordem é o uso correto do marketing aplicado à era digital. 
As formas praticadas pelo marketing de massa devem ser esquecidas; 
no mundo on line, o cliente é quem manda. Apontamos aqui as 
estratégias que podem auxiliar uma empresa no mundo virtual: 
investimentos constantes em publicidade por meio de banners, mala 
direta eletrônica e divulgação dos produtos nos canais da Internet, 
principalmente nos dirigidos ao mercado alvo. 

Analisar o mercado é fundamental. Caberá à empresa que entra no 
mercado virtual navegar nos shoppings virtuais, sondar seus 
concorrentes para verificar as promoções e estratégias que estão 
sendo exercidas, diagnosticar o mercado identificando anúncios, 
oportunidades, pontos fortes e fracos. 

Embora as vendas do comércio eletrônico no Brasil ainda não 
representem um valor muito expressivo - cerca de 70 milhões em 
(1999) - á tendência, segundo Gouveia de Souza (2000), do crescimento 
é irreversível. O Brasil deve chegar, no início da 1ª década de 2000, a 
uma representatividade de 80% do mercado latino americano das 
vendas pela web, pois o número de usuários já atinge entre 4,5 milhões 
e 7,7 milhões formados basicamente pela classe AB, detentora de 55% 
do potencial de consumo urbano do país. 

O marketing desenvolvido a partir do banco de dados dos clientes é 
importante para aprofundar a captação e utilização das informações 
efetuando múltiplos cruzamentos de informações; um exemplo, um 
lojista terá de ter um catálogo de todos os consumidores que já 
efetuaram compras em sua loja, assim, a cada promoção os clientes 
receberão comunicados via e-mail para convites, lançamentos, etc, o 
que importa é estabelecer a confiabilidade. 
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O design deve voltar-se para os aspectos da visualização, 
representações, diversão, pois transformará o produto ou serviço em 
algo desejado. Um padrão visual interessante cativa os usuários e 
certifica a qualidade da empresa. Fazer e praticar o marketing de 
relacionamento é necessário para assegurar, desenvolver e manter 
relacionamentos a longo prazo. A lógica para o uso do marketing de 
relacionamento está no alto grau de correlação entre a fidelidade do 
consumidor e a rentabilidade. 

Atender bem o cliente deve ser o lema de qualquer empresa-loja 
virtual instalada na web a palavra chave é fidelidade. Cliente que é bem 
atendido volta sempre, como é o caso da “REUL A CLOSET”, loja 
especializada em comercialização de camisas personalizadas que sabe 
muito bem o que é isso, trata-se da primeira camisaria virtual do 
Brasil, posicionou-se como uma inovação no conceito de se vestir.  

Entender o consumidor deve ser o eixo central das estratégias de 
marketing. Pesquisa divulgada pelo Boston Consulting Group (1999) 
mostra que 28% das tentativas de compras efetuadas on line, por norte 
– americanos, não deram certo, apontando a razão disso para vários 
motivos: deve-se estar atento para não cair nos mesmos erros de 
marketing, grande fatia do mercado não compra os produtos porque não 
consegue finalizar a operação, de 12000 entrevistados, cerca de 10 mil 
já haviam feito compras on line e apontaram como problemas de 
desistência da compra a demora para carregar as páginas, não 
conseguem encontrar o produto pela confusão do site, produtos não 
disponíveis em estoque ou porque o sistema caiu. De acordo com 
estudos, para levar do interesse à ação de compra, os consumidores 
esperam que o site carregue em menos de 13 segundos, encontrar o 
produto em menos de seis minutos, não pretendem gastar mais de cinco 
minutos para preencher o formulário e almejam receber a encomenda 
em no máximo sete dias. 

O que era uma tendência está se tornando realidade. Existe uma 
busca crescente pela compra virtual, mas as empresas que já atuam no 
mundo real têm vantagem substancial sobre as puramente virtuais, pois 
já sabem tudo sobre seu cliente; uma marca posicionada conhece o nível 
de atendimento, sua logística de entrega e o processo de pós venda. 
Assim, o consumidor tem mais confiança em comprar de empresa que ele 
sabe que existe. O grande desafio para as empresas virtuais será 
estabelecer um marketing de forma integrada procurando migrar todas 
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as ações de marketing, promoções e posicionamento de marca para 
linguagem e velocidade da Internet.  

O sucesso do marketing dependerá basicamente em não perder o 
foco em seu público-alvo, e o resultado final certamente será o 
aumento em vendas/lucros e retorno financeiro economicamente viável. 


