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CCoomméérrcc iioo   VVii rr ttuuaall ::   nnoovvaa   tt eeccnnoolloogg iiaa   ppaarraa   oo   sseeggmmeennttoo   vvaarree jj ii ss ttaa   
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Hoje, grande parte da população mundial vive em um mundo on line, no 

qual as pessoas podem trocar informações entre si,  estando em qualquer parte 

do globo terrestre. 

Os avanços tecnológicos estão trazendo muitas inovações em todos os 

setores, inclusive no comercial,  e hábitos que já poderiam ser considerados 

tradicionais, como, por exemplo, fazer compras, passam por um processo de 

modificação, atualização ou substituição total.  A venda a distância começa a 

surgir,  sem a necessidade de deslocamento até a loja, com as compras sendo 

realizadas com o auxílio de computador, telefone ou fax. 

Assim, o segmento varejista está atravessando uma fase de mudanças e 

adaptações, apontando para um nicho de mercado que, para manter a 

competitividade no limiar do século XXI, crie uma loja virtual como 

vantagem competitiva  

Uma organização virtual não precisa manter contato com seus clientes, 

unicamente no ciberespaço, porém é mais fácil  e rápido construir um site 

eletrônico do que montar uma loja física. Portanto, existem muitos pontos que 

devem ser analisados, antes de se fazer a opção pela criação de uma loja 

virtual.  Enumero dois, que julgo de extrema importância: 

O primeiro ponto é analisar quais os ramos mais promissores para 

serem operados virtualmente e o segundo ponto é: quais são as mudanças que 

irão ocorrer no relacionamento entre fornecedor-cliente-concorrente e o 

comércio virtual? 

O segmento varejista,  assim como todos os demais que compõem o 

setor comercial,  assiste ao acirramento da concorrência em nível nacional e 

internacional. Para se manter competitivo, o comércio varejista está 

procurando atender às necessidades e aos anseios de um “novo” tipo de 

cliente, o consumidor virtual,  aquele que realiza suas compras de sua 

residência ou do local de trabalho por meio de um computador, sem 

deslocamento físico até a loja. 
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No próximo século, para as redes varejistas, possuir um grande número 

de lojas físicas voltadas ao atendimento do consumidor tradicional,  aquele 

que vai pessoalmente até as lojas em períodos regulares para efetuar suas 

compras, poderá não significar a detenção de um grande potencial 

competitivo. Diante dos inúmeros paradigmas que surgem para orientar o 

varejo, o novo tipo de “loja no cliente”, ou de colocar produtos e serviços 

onde está o cliente, sem se ater apenas aos clientes que vêm até a loja, poderá 

provocar este novo modelo de loja que representa uma das maiores 

transformações no mercado desde o evento da massificação, cabendo ao 

segmento varejista a função de saber como implementá-la. 

A criação de uma loja virtual é uma inovação, e certamente deverá ser 

analisada e aperfeiçoada de modo a facilitar ainda mais o ato de comprar sem 

a necessidade do deslocamento físico do comprador, no intuito de transformá-

lo numa atividade cada vez mais agradável.  Podemos mencionar os pioneiros 

neste sistema de lojas: o Pão de Açúcar Delivery, o Magazine Luiza e a 

Companhia das Flores. 

Para entrar no sistema de loja virtual deve-se considerar que o custo 

entre abrir uma loja física e uma loja virtual é mais barato para a última, além 

do que o alcance de uma loja virtual é grande. O custo do desenvolvimento de 

um site varia, dependendo da quantidade e da qualidade das páginas que 

possuir.  

Se o crescimento das compras a distância estiver associado ao 

crescimento da utilização da informática pelas novas gerações, parece ser 

razoável supor que as perspectivas para esse negócio, a médio e longo prazos, 

são boas, pois de acordo com pesquisa realizada pelo jornal USA Today, em 

parceria com a CNN e o Instituto de Pesquisas National Science Foundation, 

os adolescentes, com muito ou pouco poder aquisitivo, estão adotando a 

tecnologia em todas as suas formas. 

Segundo PROVAR (1996), os principais obstáculos ao desenvolvimento 

do comércio virtual no Brasil  seria o baixo nível de escolaridade da 

população e o baixo nível de renda da população. 

O comércio virtual ainda está em uma fase de introdução, mas desde já 

parece ser uma das melhores alternativas para o atendimento e satisfação de 

uma fatia significativa dos consumidores, não só do próximo século, mas 
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também agora. O que não se pode esquecer é que trata-se de uma fatia de 

mercado com suas vantagens e desvantagens. 

Certamente, o comércio virtual não inviabilizará, nem substituirá 

totalmente o tradicional,  pois se acredita que muitos consumidores 

continuarão deslocando-se fisicamente, para efetuar suas compras. 

Provavelmente, esses dois tipos de loja irão coexistir na tentativa de 

atender às necessidades de seus consumidores. Para que as empresas possam 

explorar esse novo negócio com sucesso, será preciso que estejam atentas ao 

perfil  desse consumidor que busca comodidade, tem pouca disponibilidade de 

tempo para efetuar suas compras e tem acesso a mídia eletrônica. Atentar, 

também, para a necessidade de desenvolver toda uma nova filosofia de 

trabalho e de atendimento ao cliente, baseada na personalização dos serviços. 

O crescimento da popularização do uso e do acesso aos computadores irá, 

certamente, ditar a rapidez com que serão instaladas lojas totalmente virtuais.  
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