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E-Commerce: agregando valor ao cliente 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Há pouco tempo ninguém imaginaria ser possível transmitir um trilhão de bits por 
segundo, ou cerca de 70 milhões de conversas telefônicas em um único par de fibras. Fibra 
ótica, satélites, telefones celulares, agora com imagens, sistemas digitalizados, formando uma 
imensa infra-estrutura tecnológica, integram uma rede de complexas interconexões 
internacionais. 

Com a velocidade com que se transmitem informações surgem, para as empresas, 
novas possibilidades de criação e domínio de novos mercados, tendo como meta principal o 
estabelecimento de ligação com clientes, fornecedores, distribuidores e concorrentes. A 
empresa vencedora será aquela que tiver um número maior de parceiros. Como hoje há grande 
portfólio de produtos e serviços disponíveis, sem que o cliente tenha que ir até o ponto de 
venda, deve-se olhar para o comércio virtual, que vem ocorrendo pela Internet, e considerá-lo 
não apenas como mais um canal que você acrescenta aos seus canais atuais, mas como uma 
oportunidade de reinventar todo o seu business. Nunca antes foi possível vender pela Internet; 
hoje ela torna-se realmente uma parte intrínseca de sua organização e da forma de conduzir 
seus negócios. O E-commerce, da era digital, parece apontar para que o tradicional marketing, 
em que os mercadólogos buscavam o cliente, mude a estratégia, fazendo com que o cliente 
seja fidelizado, pois a concorrência aumenta em alguns casos levando até a destruição dos 
negócios tradicionais. Ter alta taxa de retenção e manutenção do cliente é fundamental. Uma 
outra estratégia mercadológica seria as empresas implantarem grupos  para avaliar a Internet e 
seu impacto sobre seus negócios particulares, observar o que os concorrentes estão fazendo 
com a Internet e os novos tipos de empresas que estão surgindo e que podem construir uma 
ameaça à sua forma de conduzir os negócios. 

Embora seja grande a empolgação com as compras eletrônicas, não acreditamos que 
atinja 100% das compras; muitas pessoas querem tocar os produtos, querem contato pessoal, 
mas à medida que as novas gerações versadas em computador atingirem a maioridade, 
veremos um enorme aumento do volume do comércio eletrônico. Mesmo apresentando 
muitos problemas quanto à satisfação dos clientes, esse tipo de negócio é o que hoje mais 
cresce no mundo e de forma irreversível. No Brasil, segundo pesquisas da Lobos 
Consultoria(2000), o mercado irá triplicar nos próximos cinco anos, indo de 6 milhões para 30 
milhões de consumidores, potencializando transações comerciais equivalentes a US$ 4,3 
bilhões. 

Devemos considerar, entretanto, que todas as previsões devem ser analisadas com 
grande cautela; as compras por catálogo tiveram uma grande explosão na sua fase inicial, com 
a pioneira Sears Roebuck. A idéia pegou e as comprar por catálogos cresceram com taxa 
anual de 25%. Contudo, depois a novidade cansou e o ritmo de crescimento das compras por 
catálogo declinou bastante. Hoje, nos EUA, o setor absorve 10% de todas as vendas no varejo. 

Os avanços tecnológicos tornarão o e-commerce cada vez mais fácil; ligações mais 
rápidas melhorarão amplamente o acesso aos sites, assim como o uso de telefones celulares e 
outros dispositivos portáteis para se ligar à Internet.  O  grande  ponto  crucial  que  pode  ser  
apontado  para  o  e-commerce é: como ele irá agregar valor ao cliente? 

O marketing digital deve basear-se em uma estratégia que assegure aos seus clientes 
valores a partir de uma visão simples dos motivos que os levam a comprar os produtos ou 
serviços de sua empresa. O consumidor compra benefícios, que podem ser funcionais e 
tangíveis, benefícios nos quais possam estar envolvidos vários fatores: custo, entrega, 
prestação de serviços. Agregar valor para os clientes por intermédio do e-commerce deverá 
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pressupor que estes clientes variam em suas percepções de valor: diferentes clientes podem 
avaliar o mesmo produto de maneiras diferentes, ou seja, podemos achar que os tênis Reebock 
representam um bom valor e comprá-los, mas podemos ver nos tênis Nike um valor melhor na 
próxima compra.  

Queremos ressaltar que o e-commerce trará bons resultados para aqueles que 
realmente souberem distinguir que, nesse cenário virtual, tudo pode ser virtual, mas o cliente 
não será virtual, e atentar para as estratégias de como agregar valor em cada contato que ele 
estabelece com a empresa será o sucesso do e-commerce. 

Pesquisa realizada pelo Instituto da Qualidade (2000) em São Paulo apontou que 63% 
dos produtos vendidos na Internet são entregues fora do prazo prometido, 25% estão em 
desacordo com o contratado. 

A principal reclamação revelada pelos internautas foi o atraso na entrega. Isso mostra 
que devem ser reavaliadas as estratégias de produção, armazenamento e distribuição. Os 
problemas de entrega gerados pelas compras via Internet estão forçando mudanças de 
conceito de venda eletrônica; o grande número de reclamações está fazendo com que as 
empresas redefinam suas políticas de estoque para reduzir a demora na entrega e de 
contratação de técnicos especializados em distribuição. 

O Submarino, campeão de vendas on-line, com 1,2 mil pedidos por dia, desistiu do 
atendimento de seus fornecedores e investiu US$ 8 milhões em compra de equipamentos e 
construção de galpões para armazenamento. Seu prazo médio de entrega, de 14 dias caiu para 
três dias em dois meses, a meta é criar a entrega em horas, com um custo adicional. 

Se sua empresa deseja ingressar nesse mercado promissor, o e-commerce, o seu 
marketing deverá basear-se em como agregar valor, compreender os clientes. Hoje, vender o 
que quer que seja em qualquer lugar exigirá um aperfeiçoamento da navegação pelo seu site, 
fazer promoções criativas e evitar problemas de entrega todos os dias, 24 horas por dia. O e-
commerce dará bons lucros àqueles que souberem agregar valor, pois a era é digital, mas o 
consumidor procura a satisfação de seus anseios, necessidades e desejos. 
 


