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RESUMO

o presente trabalho analisa a proposição de um modelo de e-commerce para
supermercados na cidade de Volta Redonda, RJ. São expostos dados sobre o
crescimento do e-commerce no Brasil e como o setor de supermercados se
aproveita deste crescimento. Foram pesquisados conceitos e aspectos essenciais
para a elaboração de um modelo de e-commerce, a partir destes conceitos foi
estudado o caso do bem sucedido modelo de e-commerce utilizado pelo
supermercado Pão de Açúcar. A partir da análise dos conceitos e do caso, foram
propostas ações para se desenvolver um modelo de e-commerce para
supermercado na cidade de Volta Redonda.

Palavras-chave: e-commerce, supermercado, Volta Redonda.



ABSTRACT

This studies analyses the proposition of an e-commerce model for the supermarkets in
Volta Redonda, RJ. Informations about the increases of e-commerce in Brasil and how
supermarkets utilize it, are exposed. There were searched essentials concepts and issues in
order to create an e-commerce modeI. From this concepts, a business case about Pao de
Açúcar' s e-commerce were made. From the case, there were suggested actions to develop
an e-commerce in a supermarket in Volta Redonda.

Key-words: e-commerce, supermarket, Volta Redonda.



Lista de figuras

~i~ll~~j(: ~~t~tzr~ti(?~~"~i"t~~,,~t"l) ~~~~il j(~

Figura 2: Estruturas que formam um modelo de e-business l1

~i~llra ~: El'olll~tioti() ~()",~,.~;() eletr(),,;~()110 ~ra~il••...•.•••.•••.•.....••••.•••.•.••••.•.••.•..••••..••••Jr~
Fi~ura~:~res~imentodo setor d~su~er",~r~ados•............................................................1~
Figura 5: Espe~ificação do ~res~imentodos supermercados 13

Fi~u"tl t): E,,()lu~iiotil) e-t:o",,,,ert:e no ~rtlsil•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••1~
Fi~u,.tljr: ~"tílise lia i"dlÍstria til) e-co",l1Ierc~..................•...•..........................................22

I Figura 8:Publicidade através do Google AdWords •••••••••••••••••••..••••••.•..••••..•..••••....•••.•..•••27

Figura 9: Tab~/ad~preços para a"ún(?iosno sit~gloh().com. 32

Figura 10: Layollt das ~ategoriase sub~ategoriasdos 3 sllpermer~ados 37

Figura 11:Layout da página ;ni~itlldo paodeacucar.com.br 38
Figura 12: Layout da área de aut() atendimento do paodeacucar.com.br_ 39

I Figura 13:Layout da promoção sabores da semana do paodeacucar. com. br.••••••••••.••••••41

Figura 14: Sistema de troca da promoção Pão de Açúcar Mais 42

jF(i~llrll1~:Jrmtl~ellsdos sites dl) 1I1rllJrrl) e dl) ~elldll~•.•.•••••.•••••.•.•.••..••••••••.•.•••••.•...••••.•••.•..~~



Sumário

1 IlJtr()cill~ii()••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
1.1
1.2

<=:()Il1~rc;i()~1(!tJr()Ilic;() ~
Setor de Supermercados e Comércio Eletrônico 13

~ .Il1~t~;~(Jti"(J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l~
~ "r()lJ/~I11CJ ct~,,~~'l";~CJ......•.•.............................................................................j(~

AJ ()iJj~ti"()~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••j[lj

~ ~~t()cI()~,,~"~~Cl";~(J............................••........•.......................•........................J[~

E; l:-c;()l11lJ1~rc;~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ljr
6.1 E-c;omm(!rc;(! no Brasil 17
6.2 Modelos de e-business 20
6.3 D(!senvolvimento de um e-business 21
6.4 Definições sobre o site 23
6.:> 1?Ol1rllflSde I?fl~flIllent()..............•..............•..•...........•.............•.............•...............2:;
().() l\II(lrlcetill~ tl(l IJlteIllet 2J7

().().I~~J1r(l[J}~Ilt1lScle l\I.l2Ur1cetiI1~ 2~
().~ ~ etrl e-(;OlIllller<i€! 3~
().~ ~el1r(lmelltflsele JEJuSCll ..•......•..•.....•.•...•..••..•.....•••......••....•..•........•...•...........•.....•. 33

()..~.1
6.8.2

<::(lclttstr(lJl1~t()Il() ~ctll()()••.•.•.....••••.••••..•.••.•.•••••.•.•.••••.••.•••.••.••••..•.•••••.•••••••.••..•.•••••33
~flclastrallleIlt() Il() <=J()()~le.......................................•...................................~iJ

7
<=i(!r<ll 3Lt
elo Site :3~

Aspectos técnic;os 36
~Iliílist! cl<>1\I.lflflct!tiIl~.....~....•.•...•...•.........•..•....•......•..........................•.................LJ()

~olt(l ~(!<l()I1<l(l ~~
E commerc;e em Supermerca<l()s de Volta Red()Ild(l ~3
Pr()posições de modelos de e-commerce 44
Marketing do ~el> ~ite LJlJ

Gestão de I?rocessos e I?essoas 47
~ c::()Il~lll~ii()••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,,~
l() lEIil>li()~Jr~fi~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••:5()



1. INTRODUÇÃO

1.1 Comércio Eletrônico

A internet, modificou o modo pelo qual as pessoas se comunicam, fazem negócio e

administram o seu dia-a-dia. A inclusão maciça da população à rede está causando enorme

revolução no mundo dos negócios, essa revolução é processo de uma evolução rápida, porém

esperada. As organizações tem buscado tirar proveito da web, negócios de todos os tipos

imagináveis surgem e o público alvo é atingido de maneira jamais imaginada antes da

internet, fatos estes que permitem que uma organização exista e obtenha êxito sem possuir

uma loja física para vender seus produtos.

A disseminação da internet não é exclusiva de uma classe social, ou de pessoas de uma

faixa etária, a figura 1 do IBOPE/Netratings mostra que em dezembro de 2005 o Brasil

possuía 12,2 milhões de usuários ativos, já em dezembro de 2008 possuíamos 25 milhões

destes usuários.

Figura 1:Estatísticas da internet no Brasil

Te po de aa'-egação por pessoa, . eJ'o de
seários atn·os e . ero de pessoas co

acesso - iutenaet domiciliar, Brasi - deze brol2008

nO\'/2008

2 . O .• :4 •••'41 _2' 9 21'39

24.545 24.419 23.676 21.393 1 ..119

38.231 38.231 36.3 8 3_.143 _2.09;

Fonte: IBOPE/Netratings (ibope.com.br/internet) - Acessado em 12/04/2009.
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Para compreender melhor como esta ferramenta se tomou essencial às pessoas, é

necessário estudar o processo de criação e evolução da rede. Segundo DeiteI, Deitei e

Steinbuhler (2003), no final dos anos 60 a ARPA - Advanced Research ProJ-ectsAgency of

Department of Defense - promoveu uma conferência na qual se desenvolveu um projeto que

criou uma rede ligando os principais sistemas de computador de 12 universidades e

instituições de pesquisa fundadoras da entidade. O principal beneficio desta rede era a

comunicação rápida e fácil através do e-mail. Paralela a essa evolução, as organizações

criaram redes internas de comunicação. Essa expansão ajudou no desenvolvimento de

hardware e softwares para redes e determinou o desafio de estabelecer uma intercomunicação

entre as redes_ Para solucionar a questão, a ARPA criou o IP - internetworking protocol -

criando, assim, uma "rede das redes".

Inicialmente utilizada somente pelas universidades, a internet se expandiu de forma

rápida para forças armadas e governos, organizações e enfim chegou para todos os cidadãos.

O processo de expansão causou insatisfação nas forças armadas e nas organizações que

previram um congestionamento na rede, que provocaria lentidão na mesma. Esta previsão não

se concretizou, mas com o aumento da demanda, estabeleceu-se a concorrência que impactou

em uma busca pelo aprimoramento do serviço. Outro ator fundamental nessa revolução é o

World Wide Web, que possibilita ao usuário localizar e ver documentos multimídias na rede, e

foi desenvolvido na década de 1990 por Tim Bemers Lee.

A evolução da informátic~ ao contrário da maioria das outras tecnologias, proporcionou

um decréscimo nos custos dos PCs e dos serviços de rede, computadores que custavam

milhões e ocupavam salas inteiras, agora custam algumas centenas de reais e podem ser

colocados em uma mochila. O desenvolvimento da banda larga, vem fazendo com que a

internet supra serviços como rádio, televisão e telefonia. Toda esta evolução tecnológica e
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expansão à população, faz com que as organizações busquem a maior eficácia na realização

do e-commerce.

Segundo Franco (2003), e-commerce é o processo de compra e venda através da

internet. Para realizá-lo é necessária uma série de processos e estruturas de comunicação que

pode envolver fornecedores, clientes internos, prestadores de serviço e outros agentes. Esta

macroestrutura é denominada e-business. Maior clareza pode ser dada através do exemplo da

compra de uma passagem aérea. O simples processo de compra pelo usuário se trata do e-

commerce, já a comunicação da empresa aérea com a operadora de cartão de crédito, com o

catering e com outros agentes é considerada um e-business. A figura 2 demonstra a

complexidade de um sistema de e-business.

Figura 2: Estruturas que formam um modelo de e-business

e-Business

Fonte: Material da aula de Tecnologia da Informação - Prof. Carlos Vieira

A evolução do comércio eletrônico é comprovada através de números. Segundo o

IBOPE/netratings em dezembro de 2008, a audiência única conjunta de todos os sites de
,

comércio eletrônico chegou a 14,1 milhões, incremento de 15,5% sobre dezembro de 2007. E

um aumento superior ao de toda a internet residencial, que se expandiu 14,7% no período. Os

sites que mais contribuíram para o crescimento da audiência da categoria comércio eletrônico
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foram os da subcategoria lojas de varejo, que, de 40,9% de alcance em dezembro de 2007,

subiram para 43,1% dos usuários ativos em dezembro de 2008. A figura 3 relata a

porcentagem de usuários de toda rede que são alcançados pelo e-commerce e a evolução do

alcançe do mesmo, em milhões de pessoas, nos últimos anos.

Figura 3:Evolução do comércio eletrônico no Brasil

Evolução da categoria "Comércio Eletrónico"
residencia1 ao longo do mês de dezembro

0c:;:-05

Dt::!-01

Oc:;:-oo

o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

.:. •.- ,. ~,-~....- .:.." - .::.

Fonte: IBOPE/Netratings (ibope.com.br/internet) acessado em 14/04

Segundo DeiteI, DeiteI e Steinbuhler (2003:6) um modelo bem sucedido de negócios

online é aquele que reconhece a necessidade de seu público alvo e preencham com conteúdo

relevante, por isso é essencial que as organizações tenham uma percepção clara do seu

negócio e das reais necessidades de seus clientes, para que possuam um modelo de e-business

satisfatório para todos os atores envolvidos no modelo.

1.2 O Setor de Supermercados e o Comércio Eletrônico

o setor de mercados no Brasil está em expansão. Indicadores como estabelecimentos,

número de checkouts, faturamento, área de vendas e número de funcionários se expandiram
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em 2008 em relação ao ano de 2007. O nível destes indicadores, segundo a ABRAS

(Associação Brasilerr:! dp Supennercadcs" ~nctCl! ~ rrr~!~~:!rrc~~~ta do setor nos últimos

13 anos.

2009.

Fi dos4: C.._ ose
,-- ------------------- --- -- - -- - - ---

20,00% T
I

I

15,00% +

10,00% ~-
-- Evoluçao do

Féltuf<lmento Real
5,00% •

-- Evolução do
Faturamento Nominal

0,00%

Fonte ABRAS(abrasnet.com.br/economia-e-pesquisa) acessado em 17/04/2009

A figura 5 expõe que o aumento do faturamento e o incremento de quase 5 mil

checkollts e de 1.123 o"as lojas é contrastante "om o a' mento de só 0,3% na área de vendas.

Figur 5:Espe · - do crescim

Crescimento de 2008 em relação a 2007:

Checkouts 2,70%

Número de Lojas 1,50%

r
Area de Vendas 0,03%

Fonte: ABRAS(.abrasnet.com.brfeconomia ..e-pesquisa) acessado em 17/04/2009.
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Esse cenário de crescimento reflete a busca pela máxima eficiência operacional e a

expansão geográfica por parte dos empresários do setor. A busca pela eficiência operacional

pode ser observada através da prática do associativismo, no qual empresas se unem e formam

redes de compra que garantem uma maior escala de produtos e conseqüentemente um maior

poder de negociação com o fornecedor. Na região Sul-Fluminense do estado do Rio de

Janeiro, destacam-se a rede AveIj e Maxirede além de supennercados Roya1 e Máximo que

possuem lojas maiores e filiais, conseguindo uma escala elevada também.

O outro aspecto desse crescimento que merece destaque e uma análise mais profunda é

a expansão dos mercados e o aumento das vendas através do e-commerce. A prática do e-

commerce por parte dos mercados reflete a demanda dos clientes por serviços mais cômodos e

que sejam executados com o menor tempo possível. O crescimento dessa atividade pode ser

comprovado através dos dados obtidos junto ao Diário do Comércio e Indústria:

• O Grupo Pão de Açúcar recebeu em 2005 mais de 20 mil pedidos mensais

• Vendas Online representam 15% do faturamento das redes Mercadorama e Nacional

• Ticket médio das compras online é de 300 reais enquanto na loja física é de 60 reais

• Vendas Online representam 6,5% do faturamento dos supennercados Zona Sul

Fonte: Diário Comércio e Indústria - www.dci.com.br. Acessado em 20/04/2009

Apesar de todos os dados comprovando a tendência de crescimento do setor, muitos

mercados resistem em adotar o serviço de comercio eletrônico devido à logística necessária

para a criação do canal de vendas. Na região Sul-Fluminense, embora o setor de

supermercados possua grandes redes e lojas no atacado e varejo, não existem meios dos

clientes realizarem suas compras pela internet, fator este que pode configurar-se em uma

oportunidade para empresários do setor na região.
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2. JUSTIFICATIVA

A importância do tema se justifica através da comprovação do aumento dos negócios

via web, da existência supennercados que subutilizam o modelo de e-commerce na cidade de

Volta Redonda e da importância de desenvolver serviços embutidos de tecnologia na cidade,

que podem ser utilizados por outros setores.

Outra justificativa seria que o aumento dos negócios pela internet resulta do avanço dos

modelos de e-business, maior rapidez, segurança e menor preço, e da busca de um maior

conforto e de necessidades específicas por parte de clientes. Segundo uma pesquisa do ano de

2009 do e~bit, em parceria com o Movimento Internet Segura e o comitê da Câmara Brasileira

de Comércio Eletrônico (camara-e.net), 86,3% das pessoas que compraram algum item pela

internet no mês de abril ficaram satisfeitas com o processo de compra. Outro dado que

comprova a opção de clientes pelo e-commerce foi o fato do comércio eletrônico nacional ter

faturado R$ 2,3 bilhões no 10 trimestre do ano, correspondendo a um crescimento de 25% em

comparação ao mesmo período de 2008.

O fato de nenhum mercado desenvolver o serviço de e-commerce na região reflete uma

oportunidade de se gerar vantagem competitiva para quem iniciar a oferta de produtos online.

Segundo dados do Grupo Pão de Açúcar após a terceira compra, 94% dos clientes se

fidelizam à organização. Em uma época onde os compostos mercadológicos buscam

estabelecer relacionamentos de longo prazo com os clientes, a redução das filas nas unidades

físicas, a minimização do tempo gasto em supermercados e a possibilidade da compra de

tickets maiores para quem não possui veículo ou não quer se deslocar até o mercado, pode se

configurar em uma enorme vantagem. E essas características estão intimamente ligadas ao

processo de e-commerce.

E por fim, o desenvolvimento de serviços embutidos de tecnologia na região pode se

expandir para outros setores levando uma maior eficiência produtiva e aumento no
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desenvolvimento " .economIco. Com o desenvolvimento eficaz do e-business para

supermercados, outros setores de serviços podem adequar o modelo às suas especificidades e

passarem a realizá-lo.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

o presente estudo busca reunir informações sobre e-commerce em supermercados

definindo características e estudos necessários para a implantação do modelo na cidade de

Volta Redonda.

4. OBJETIVOS

Objetiva-se de maneira geral, analisar quais ferramentas do e-commerce o setor de

supermercados utiliza, e realizar proposições que levem ao desenvolvimento do modelo na

cidade de Volta Redonda.

Para tal constatação, o estudo foi fragmentado nos seguintes objetivos específicos:

(1) Analisar quais ferramentas do modelo de e-commerce são necessárias para a

composição de um modelo eficaz.

(11) Analisar o modelo de e-commerce utilizado pelo Pão de Açúcar.

(111) Analisar e propor ferramentas de e-commerce para supermercados da região.

5. MÉTODO DE PESQUISA

Para realizar o presente estudo recorrer-se-á a pesquisa científica descritiva aliada aos

processos de documentação direta através da pesquisa de campo, que consistirá na observação

direta extensiva; e de documentação indireta através da pesquisa bibliográfica em material já

publicado.
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Dessa forma a pesquisa será realizada em fases. Sendo a primeira delas a pesquisa

bibliográfica com o levantamento de informações na literatura já publicada por terceiros e o

levantamento de dados sócio-econômicos do setor de mercados na região Sul-Fluminense. A

segunda fase consistirá em uma análise do modelo de e-commerce utilizado pelo

Supermercado Pão de Açúcar. Em um tercerio momento, serão levantados aspectos

demográficos de Volta Redonda e expostas características necessárias para o desenvolvimento

de um modelo de e-commerce.

6. E-COMMERCE

6.1 E-commerce no Brasil

A internet despontou como um gigantesco canal de distribuição de produtos, serviços

e trabalho e tem transformado diversas estruturas empresariais e econômicas. Para corroborar

a afirmação acima deve-se compreender o conceito de negócios eletrônicos, bem como

analisar a magnitude dos valores envolvidos no mesmo e as últimas tendências para a sua

realização.

A análise de negócios via internet pode ser iniciada pela diferenciação entre e-business

e e-commerce. Segundo Parreiras (2004) e-business é o modelo de negócio eletrônico mais

amplo do que o e-commerce, enquanto este envolve só o processo de compra e venda, aquele

se refere também ao atendimento a clientes, colaboração com parceiros de negócio e a

coordenação de transações comerciais organizacionais internas.

Parreiras (2004) aborda diversas fonnas de interação do negócio eletrônico. O estudo

irá aprofundar a discussão sobre a interação B2C (Business-to-Consumer), transação

caracterizada pela compra de um produto por um cliente através de uma loja virtual. Outras

formas de interação são: B2B (business to business), C2B (Consumer to business), m-
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commerce (mobile commerce), e2e (consumer to consumer), B2E (business to employee),

B2G (business to government) e e-Iearning.

A internet no Brasil tem evoluído de forma rápida, segundo o site e-commerce.org em

2008 país possuía cerca de 50 milhões de usuários ocupando a 6a colocação no mundo, atrás
,

de China, Estados Unidos, Japão, lndia e Alemanha Ainda segundo a pesquisa entre 2000 e

2008 o número de usuários brasileiros cresceu 900%, enquanto no resto do mundo este

crescimento foi de 391%. Outro dado desta mesma pesquisa que merece destaque é a previsão

de alcançar no final de 2010 a quantidade de 23 milhões de pessoas que realizam ou já

realizaram urna compra através da internet. O raP1c:ng que a~onta as catpg rias de produtos

mais vendidos coloca em primeiro lugar a categoria Livros,em segundo lugar ficou Saúde,

Beleza e Medicamentos, que ha,ria figur4!do em quarto lugar em 2007 e assumiu a vice-

liderança, seguida por Infonnática, que caiu de segundo, para terceiro e Eletrônicos, que

desceu uma posição e ficou em quarto. Em quinto lugar, aparece a categoria

eCommerce no Brasil - Faturamento Anual
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2010
I R$ 13,60 bilhões 30%(previsão)

2009 II R$ 10,60 bilhões 33%
2008

"
R$ 8.20 bilhões 30%

2007
"

R$ 6.30 bilhões 43%
2006

"
R$ 4,40 bilhões 76%

2005
"

R$ 2.50 bilhões 43%
2004

"
R$ 1.75 bilhão 48%

2003
"

R$ 1.18 bilhão 39%
2002

"
R$ 0,85 bilhão 55%

2001

"
R$ 0,54 bilhão

Fonte: Compilação www.e-commerce.org.br. Acessado em 15/04/2010 13:30 Não considera as vendas de
automóveis, passagens aéreas e leilões on-line

Waengertner (2010) aponta uma série de tendências para o ano de 2010 no que se

refere a comércio eletrônico no Brasil. A consolidação, ampliação e amadurecimento dos

negócios será reforçada pela criação do novo grande player do mercado, resultado da união do

Pão de Açúcar, Casas Bahia e Ponto Frio. Bem como pela entrada de novos varejistas que

possuem modelos inovadores, flexibilidade e conhecimento elevado sobre seus clientes. A

focalização na experiência do usuário deve ser fator de vantagem competitiva, uma vez que os

varejistas devem se preocupar com o serviço agregado, funcionalidades de comparação e um

bom serviço de pós-vend~ além dos tradicionais enfoques em preço e praticidade.

Outra tendência que merece destaque é o investimento das empresas para divulgar

produtos e se aproximarem dos consumidores através das rede sociais como Twitter,

Facebook e Orkut. A AmBev possui uma equipe de 15 pessoas para gerenciar o que é dito

sobre a marca Skol em sites de redes sociais. A idéia é ter um canal de comunicação direto

com o consumidor, analisando sua opinião e caso exista algum problema do consumidor com

um produto, tentar resolvê-lo. O grupo Pão de Açúcar terá no ano de 2010 um orçamento de
19
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1Omilhões de reais para investir no marketing através das redes sociais, a intenção do grupo é

realizar a parte de ouvidoria de forma dinâmica.

6.2 Modelo Vitrine On-fine de e-business

Existem diversos tipos de negócios que operam na internet, cada negócio pode utilizar

um modelo diferente de e-business. DeiteI, DeiteI e Steinbubler (2003) identificam os

modelos de Vitrine On-line, Leilão, Portal, Precificação dinâmica, e-commerce B2B e EDI. O

objetivo da pesquisa terá foco no modelo Vitrine on-line e na tecnologia de carrinho de

compras, uma vez que estes são os utilizados pelo setor de supermercados no Brasil.

O modelo vitrine on-line é utilizado por diversas companhias que operam o B2C, ele

combina processamento de transações, segurança, pagamento on-line e armazenamento de

informações para possibilitar a venda de produtos on-line, nele comprador e vendedor

interagem diretamente. Segundo Deitei, Deitei e Steinbubler (2003) são necessários para o

modelo a organização de catálogos de produtos on-line, o processamento de pedidos por meio

do site, a aceitação de pagamentos contando com ambiente seguro, o envio da mercadoria, o

gerenciamento dos dados dos clientes e a divulgação do site para clientes potenciais.

Lojas como Amazon.com e paodeacucar.com.br, utilizam o sistema de vitrine on-line

e para facilitar o processo de visita ao site e compra do cliente utilizam também o sistema de

carrinho de compras. Este sistema permite que clientes façam compras acumulando itens de

interesse. O banco de produtos fica hospeado em um servidor de comércio eletrônico, este

conduz todas as funções necessárias para se administrar um site, a base de dados inclui

informações técnicas sobre o produto, de estoque e dados de clientes, quando analisadas, estas

infonnações permitem o desenvolvimento de ações de marketing de acordo com o perfil do

cliente.
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6.3 Desenvolvimento de um e-Business

Segundo DeiteI, DeiteI e Steinbuhler (2003) existem três soluções para se desenvolver

um modelo de e-Business e dentro destas existem inúmeras maneiras para o desenvolvimento.

As empresas podem comprar uma solução pronta, adquirindo um pacote definido de e-

commerce. Uma solução que possui uma estrutura básica, porém, permite a determinação do

design por um usuário, ou então terceirizar o projeto construindo uma solução personalizada e

exclusiva para a empresa. Esta última possui um custo elevado e normalmente é utilizada por

grandes corporações.

Para estruturar um sistema de e-business, diversos aspectos devem ser analisados

como nome e domínio, hospedagem do site, layout, proteção on-line, forma de pagamento,

logística dos produtos, gestão de marketing, dentre outros, por isso uma premissa básica para

obter sucesso on-line é estruturar um planejamento e um plano de negócios consistentes.

Balarine (2002) afirma que um investimento dessa complexidade deve ser realizado

através de análises de custo-beneficio e percepções dos reflexos de tais decisões na evolução

da empresa no longo prazo. Metodologias consagradas como a análise estrutural da indústria

de Porter (1986), ajudam a identificar as forças que dirigem a competição e auxiliam no

embasamento do processo decisório.

Balarine (2002), ainda, levanta pontos importantes sobre a análise de custo-beneficio

da implantação de um modelo de e-commerce. Ele propõe que devam ser, quantificados os

custos associados à implantação e manutenção das redes, analisados os efeitos das redes sobre

os públicos interno e externo, medidos os efeitos sobre a redução de custos com a publicidade

tradicional e os resultados sobre a conquista de clientes, verificados a capacidade de

adaptação dos sistema e o uso de banco de dados para conquista de novos segmentos de

mercado e identificado o poder de atração mundial da internet. A figura 7 expõe a análise da
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indústria de Porter (1986) estruturada para empresas que desejam executar o modelo de e...

commerce.

Figura 7:Análise da indústria do e-commerce
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Fonte: Balarine (2002) adaptado de Porter (1986)

Sztarnfater (2010) afirma que as mudanças em um empreendimento on-line são muito

mais rápidas do que em um empreendimento físico, e aponta cinco fatores que podem levar

uma empresa a quebra no e-commerce:

1 - Ideia de que o negócio virtual é mais barato por conta da falta de um plano de

marketing sem pesquisas fundamentadas com profissionais do mercado.

2 - Investimento em plataformas de tecnologia de baixa qualidade objetivando uma

economia nos custos de implantação.

3 - Pouca análise de concorrência e falta de pesquisa sobre a viabilidade de venda pela

web de determinada linha de produtos. As perguntas aqui são: Esse produto vai vender na

22



web? Este produto já está saturado na web? Mesmo que a resposta seja não, o produto é

próprio para venda na internet?

4 - Atendimento falho, o que contribui para insatisfação de clientes que acabam não

sendo fidelizados.

5 - Falta de conhecimento e profissionalismo para atuar com a internet.

6.4 Definições sobre o site

Segundo Deitei, Deitei e Steinbuhler (2003) um site deve ser bem projetado e fácil de

navegar, apesar do layout do mesmo exercer um papel importante, o conteúdo deve ser a base

e o foco dos desenvolvedores. Em um setor dinâmico de e-commerce como o de

supermercados, fatores como a constante mudança de preços e promoções e constantes

solicitações de clientes fazem com que a equipe de e.business responda rapidamente às

demandas pelos conteúdos da home page.

Um site deve ser elaborado de acordo com a preferência dos potenciais clientes.

Durante o desenvolvimento do plano de negócios serão conhecidos potenciais usuários do

serviço, então o desafio passa adequar às preferências daqueles ao design do site. O aspecto

visual do site é importante, cores devem ser equilibradas, seções e menus devem ser de fácil

acesso e alinhados para promover a divulgação da marca através de aspectos visuais.

Visualização de preços e rapidez na cotação de produtos são aspectos essenciais, uma vez que

um comprador on-line tem acesso a diversas lojas, que muitas vezes, praticam preços

equivalentes sendo o site, a usabilidade e a confiança na marca fatores ganhadores de pedido.

Deitei, Deitei e Steinbuhler (2003) ainda apontam alguns fatores que ajudam a ampliar

a experiência do usuário durante a navegação. Para solucionar alguns problemas relativos ao

layout, uma ferramenta de busca pode ser agregada ao site. Outro fator que deve ser levado

em consideração é a utilização de agentes inteligentes, softwares que se comunicam com
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usuários finais e reconhecem suas preferências. Quando empregados, reconhecem usuários

registrados analisando suas preferências de compra e visitação, lhes oferecendo promoções e

ofertas sobre os conteúdos mais procurados pelo cliente. Uma seção de respostas de perguntas

mais freqüentes aliada a um processo rápido de resposta a questões específicas de clientes,

ajudam no processo de fidelização.

Um site deve adotar medidas que protejam o consumidor e o e-commerce contra

equívocos, uma política de proteção a privacidade dos usuários, bem como uma isenção de

responsabilidades devem ser definidas e claras para todos os usuários. Segundo Gaertnerogy e

Pereira (2005) a política de privacidade é um documento que deve informar ao consumidor de

que forma suas informações pessoais serão coIetadas , tratadas, armazenadas (seguradas) e

para que serão utilizadas. Essa política de privacidade faz com que os usuários mantenham

um nível elevado de credibilidade no site, bem como evita transtornos com o envio de

infonnações particulares a terceiros. A isenção de responsabilidade exime o site de culpa por

eventuais erros nos preços dos produtos, informações desatualizadas e links incorretos. Deve-

se ressaltar que apesar de não se responsabilizar, o site muitas vezes acaba perdendo o cliente.

6.5 Formas de Pagamento

Outro ponto crucial na realização de e-commerce é a transferência eletrônica de

valores do cliente para a empresa que comercializou um produto ou serviço. As operações on

line devem ser 100% seguras, qualquer falha neste processo pode implicar em sanções

judiciais e atuar negativamente na imagem da empresa. Existem diversas formas de

pagamento on-line como cartões de crédito, soluções bancárias, dinheiro digital, carte·

eletrônicas, cartões inteligentes, micropagamentos e processo eletrônico de cobrança

pagamento. Serão analisadas somente as operações de cartões de créditos e so

bancárias, uma vez que estas representam a grande maioria das transações online.



Deitei, Deitei e Steinbuhler (2003) afirmam que para aceitar pagamentos por cartão de

crédito on-line, o empresário precisa ter uma conta bancária específica para receber este tipo

de transação. O procedimento on line se inicia com o comprador informando o número, a data

de validade e dados para a cobrança e remessa da mercadoria. As informações são enviadas

para o comerciante, são enviadas para o banco no qual o comerciante tem conta que por sua

vez verifica as informações sobre a conta do comprador, envolvendo o banco do comprador e

a administradora do cartão. Com a compra liberada o comerciante é informado e deve enviar

o produto para, aí então, receber o pagamento.

Para realizar estes processos o comerciante precisa ter uma tecnologia de autenticação

e segurança para que todas as transações sejam efetuadas. A empresa pode desenvolver um

sistema próprio de transações no qual ela é responsável pela segurança e por todos os contatos

com operadoras de cartão. Esta opção é utilizada por grandes empresas que realizam o e-

commerce e possuem uma estrutura e equipes qualificadas para realizar as operações. Outra

alternativa, que vem sendo explorada por diversos setores, é a terceirização do processo de

pagamento para sites que garantem a segurança e eficiência do mesmo.

Neste modelo, empresas como Locaweb, Pagseguro e Compre Bem, ficam

responsáveis pelo processo de transações entre clientes e websites de e-commerce. O

pagamento é efetuado através de percentuais sobre o total da venda que variam de 2% a 6%.

A Locaweb oferece serviços de cálculo de fretes nacionais e internacionais, serviço de suporte

especializado, e pagamento via cartões de crédito (Amex, Diners, Mastercard e Visa) e via

soluções bancárias (emissão de boletos, clique pague Unibanco, comércio eletrônico Banco

do Brasil, Itaú Shopline, Pagamento Fácil Bradesco e Oi Paggo).

Outro aspecto que deve ser considerado é a fraude com cartões de crédito on-line, nas

quais quando ocorre um estorno, o ônus é do comerciante. As operadoras possuem diversas

ações no sentido de orientar os comerciantes. Ao terceirizar o processo de venda, o
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empresário minimÍza seu risco, uma vez que empresas especializadas neste tipo de transação

possuem uma maior eficácia na segurança.

Estas empresas estão oferecendo soluções de sites de comércio eletrônico pré-

formatadas com o intuito de estimular e facilitar a entrada do pequeno varejista na web.

Outras ações têm sido tomadas no mesmo sentido por grandes companhias. A figura 8 expõe

a ferramenta Google Adwords que o Google disponibiliza aos pequenos entrantes do

comércio eletrônico, para que essas empresas recém-chegadas ao mercado virtual possam

aparecer nas buscas do Google como links patrocinados.

Figura 8:Publicidade através do Google AdWords

I AdWords Alterar Idioma Português (Brasil)

Anuncie seu negócio no Google
Não importa o tamanho do seu orçamento você pode exibir seus anúncios no
Google e em nossa rede de publicidade. Pague apenas quando as pessoas
clicarem em seus anúncios. Quer ajuda para começar a anunciar?

Contate a nossa equipe de vendas .

Seus anúncios são
e ,bldos ao lado do,

resultados de pesquisa
rei' lonados. . __ -------_

As pc-ssoa clicam
em c;.eus anúnclO<;,.,

...E conectam-se
a sua empresa

Seu anúncio aQ.!Jl
Veja seu anúncIo no Go091e
e em sites parceiros

Acesse com a sua

Conta do (:0\ SI ;>

E-mail.

Senha

J Continuar conectado

Não consegue aceu.8r a sua conta?

Saiba mais obre o AdWords

Como funciona Crie seus próprios anúncios
Crie anúncios e escolha palavras-<have relacionadas ao
seu negócio Obtenha sugestões de palavras..çhave

Seus anúncios são exibidos no Google
Quando as pessoas pesquisarem no Google usando uma
de suas palawas-chave, seu anúncio poderá ser exibido
próximo aos resultados de pesquisa Agora você anuncia
para um público-alvo Que já está interessado em você.

I,Por que funciona

Custos e pagamento
-.,.." .... .....rC~ •.~""l-.:::..- ..... -~ ..- _. __ .•

Para empresas locais
Palavf8s~ave sâo os termos
que as pessoas pesquisam no

Go091e.
HistÓrias de sucesso

Fonte: Google.com/adwords - acessado em 03/06/2010

6.6 Marketing na internet

No início do comércio eletrônico, as ações de marketing eram reduzidas e não

possuíam relevância na decisão de compra do cliente, o que importava era ter um site

eficiente e criativo, que oferecesse o produto desejado pelo cliente. Com a concorrência
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intensa, uma estratégia de marketing on-line para uma empresa de e-business é tão importante

quanto a estratégia de marketing para outras mídias. Segundo pesquisa do site adnews.com.br

os investimentos em publicidade on-line cresceram 33,9% no primeiro bimestre de 2010 em

relação ao mesmo período do ano anterior, no Brasil a internet possui 4,46% de share de

todos os investimentos realizados em mídias.

6.6.1 Ferramentas de marketing

As estratégias de marketing de uma empresa que realiza o e-business se assemelham a

de uma empresa física, o que diferencia é que um foco maior deve ser exercido na utilização

de ferramentas que preconizam a mídia on-line. Uma parte importante dessa estratégia é a

realização de uma eficaz pesquisa de marketing, que ajudará a empresa a desenvolver seu mix

de marketing, incluindo desenvolvimento do produto ou serviço, precificação eficaz,

promoção e distribuição. A pesquisa tradicional é realizada através da coleta de dados

primários, através de questionários e entrevistas e dados secundários, que são informações

previamente coletadas por outras pesquisas referentes ao mesmo assunto. Esta pesquisa agora

pode ser feita pela internet com o envio de questionários através de e-mails. Essa pesquisa

delineia perfis demográficos e psicográficos de usuários da internet. Coletadas estas

informações, a empresa pode definir um segmento de mercado e um público alvo específico

para o qual será direcionada a campanha de marketing. A pesquisa de marketing pode avaliar

resultados da campanha e níveis de satisfação de clientes, permitindo à empresa um feedback

sobre suas ações.

Segundo DeiteI, DeiteI e SteinbuhIer (2003) o e-mail marketing, ferramenta na qual a

empresa dispara o envio e e-mails contendo infonnações sobre ela, promoções e newsletter,

propicia um modo barato e eficaz para atingir clientes e potenciais clientes. O site e-

commerce.org (2010) defme a ferramenta como ágil, uma vez que com apenas em um clique
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são disparados milhares de e-mails; mensurável, pois é fácil medir o retorno destes e-mails

proveniente de estatísticas sobre quantas pessoas entraram no site e quantas não querem mais

recebê-lo; interativa, pois através de um simples link no e-mail o usuário pode executar uma

ação no site da empresa; e eficaz, pois quando feitas com seriedade e direcionada a usuários

que tenham interesse em receber o e-mail, possui alto índice de retorno.

O e-commerce.org (2010) aponta o seguinte caminho para se criar um dispositivo de

email marketing:

• Montar a infra-estrutura. Criar formulários de entrada de dados no site para

cadastrar os endereços de e-mail fornecidos, preparar produtos ou benefícios como

estímulo para os visitantes deixarem o endereço e, o mais importante, adquirir um bom

e-mail software.

• Montar as listas de emails. Nos Estados Unidos, são comuns empresas que fornecem

listas de e-mail opt-in. No Brasil também existem, mas é dificil a comprovação se

realmente trata-se de uma lista autorizada. A recomendação é que o empresário

construa o próprio mailing, com os endereços de seus clientes e visitantes do site.

Anúncios em alguma newsletter com público semelhante, são uma boa forma de trazer

visitantes que podem também se cadastrar no site.

• Adquirir software de envio. Esse é um aspecto muito importante com o qual o

empresário não deve se descuidar. Para enviar um email, ou uma dÚZia, qualquer

programa de correio dá conta do recado, mas a medida que a base de dados vai

crescendo, e isso deverá ocorrer, começa a ser imprescindível um bom software" Ele

deve ser capaz de enviar rapidamente milhares de e-mails sem dificuldade, possibilitar

a manutenção dos dados sem grandes dificuldades, a inclusão e exclusão automática

de assinantes da lista, além de um suporte confiável e atualizações freqüentes. O
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empresário deve investir em um bom e-mail software, pois isso vai lhe possibilitar um

gerenciamento eficiente do programa e lhe poupar muita dor de cabeça e riscos

desnecessários.

• Criar conteúdo de qualidade. A empresa pode utilizar sua base de dados para se

manter em contato com seus clientes comunicando promoções e lançamentos de

produtos ocasionais ou então, enviar uma "newsletter" periódica, com infonnações de

interesse em sua área de atuação. Particularmente no caso do e-mail newsletter, é

importante se preocupar com a qualidade da informação. Procure fornecer conteúdo

que de alguma forma possa gerar valor para o destinatário.

,
• Fazer acompanhamento do e-mail-marketing. E fundamental fazer uma avaliação

constante de seu programa de e-mail marketing, acompanhar o crescimento de sua

lista de e-mails e o retomo em termos de vendas. Não se esquecendo de ouvir os

clientes e assinantes.

A empresa também deve minimizar os aspectos negativos que o e-mail marketing

pode causar. Os e-mails devem ser enviados somente para os usuários que o desejarem. A

invasão da privacidade do cliente, gera uma repercussão negativa para a organização.

Outra ferramenta utilizada para atrair e fidelizar clientes é a realização de promoções

no site. Segundo Deitei, Deitei e Steinbuhler (2003) essas promoções atrairão clientes ao site

e poderão influenciar a decisão de compras dos mesmos. Os autores ainda definem que essas

promoções podem ser baseadas em pontos, onde a cada compra o cliente pode receber pontos

resgatáveis em produtos, serviços e descontos; ou baseadas em descontos em produtos.

A publicidade de um site de e-commerce pode ser conduzida através de canais

tradicionais como TV, filmes, jornais e revistas. Porém, pode ser realizada através de canais

on-line, com a inserção de links e banners em outros sites e com o cadastramento em

ferramentas de busca. DeiteI, DeiteI e Steinbuh1er (2003) defmem publicidade em banner
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como um pequeno quadro de avisos contendo elementos gráficos e uma mensagem

publicitária, condicionando o seu sucesso a um design eficaz e posicionamento estratégico. A

determinação de como a empresa quer ser reconhecida, influencia no formato do banner, que

pode conter só a logomarca da empresa, esquemas de cores e movimentação ou serem abertos

através de pop-up. O site Microsoft.com (2010) define pop-up como pequenas janelas que se

abrem automaticamente na tela, exibindo na maioria das vezes anúncios que podem ser de

empresas autênticas, mas também podem ser golpes ou software perigoso.

Para compreender a dinâmica das negociações de compra e venda de espaço
,

publicitário em sites é necessária a absorção de alguns conceitos. E importante distinguir

visitantes únicos de um site, do número total de acessos que ele recebe. Segundo o

Google.com (2010) a visita a qualquer site é registrada como única, já os acessos são

registrados para cada objeto que é transferido podendo haver muitos objetos em uma única

visita. Em um site com três imagens e uma música ao fundo, são registrados 5 acessos e uma

visita.

Existem diversos sistemas de negociação do espaço publicitário e quase todos

envolvem pagamentos variáveis. Segundo DeiteI, DeiteI e Steinbuhler (2003) alguns sites

cobram uma taxa projetada para cada mil pessoas que vêem o site onde está localizado o

banner, este método de pagamento é chamado de CPM (custo-por-mil). O problema deste

método é o fato de que muitas pessoas podem estar vendo o site, porém podem não enxergar o

anúncio. Isto levou ao surgimento de novas formas de pagamento onde o site que hospeda o

anúncio só receberá caso o usuário realize uma ação pré-determinada. Essas formas podem

ser pagamento por clique, pagamento por indicação e pagamento por venda, onde são

monitoradas ações dos usuários no site hospedeiro do anúncio e de acordo com as mesmas, o

site recebe da empresa que está fazendo a propaganda. A figura 9 demonstra as diferentes
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metodologias utilizadas pelo site globo.com para negociar a exposição de banners nas seções

de esporte.

Figura 9: Tabela de preços para anúncios no site globo. com
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Fonte: www.globo.com acessadoem 24/05/2010.

6.7 Relações Públicas em e-commerce

Grunig (1976) define Relações Públicas como uma função administrativa que avalia as

atitudes públicas, identifica as diretrizes e a conduta individual ou da organização na busca do

interesse público, e planeja e executa um programa de ação para conquistar a compreensão e a

aceitação públicas. DeiteI, DeiteI e Steinbuhler (2003) sugerem que a atuação da RP em e-

commerce envolva um alinhamento estratégico entre clientes e funcionários, onde a gestão do

conhecimento atualizada através dos clientes e dos funcionários seja eficaz e produza os

resultados desejados. Ferramentas como sessões de bate papo, colocação de um "quadro de

avisos" no site geram uma comunicação direta e que pode render informações valiosas para a

empresa O gerenciamento de uma crise é outro aspecto pertinente à RP, um bug no site ou

falhas de envio e cobrança devem ser esclarecidos de forma a amenizar a insatisfação do

cliente.
31
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6.8 Ferramentas de Busca

Segundo Deitei, Deitei e Steinbuhler (2003) ferramenta de busca é um programa que

varre os sites e forma uma lista de sites relevantes com base em palavras-chave ou outros

critérios de classificação. Estar na primeira página do ranking de uma ferramenta de busca é

fundamental para um site obter sucesso no e-commerce, por isso a empresa deve se atentar e

buscar preencher os critérios utilizados pelos sites de busca para estabelecer esse ranking.

Algumas ferramentas de busca enviam um programa chamado spider para analisar a

Etiqueta META e classificar o site. DeiteI, DeiteI e Steinbuhler (2003) definem Etiqueta

META como etiqueta HTML que contém informações sobre uma página na Web, contendo
,

descrição da página, palavras chaves e título da Home Page. E importante que as empresas

examinem etiquetas META de seus concorrentes e defina a sua a partir do pensamento dos

clientes.

6.8.1 Cadastramento no Yahoo, (2010)

,
O usuário deve primeiro verificar se seu site já não está na base de dados. E possível

que o site tenha sido sugerido a Yahoo! por outro usuário. Se o site não estiver em inglês,

poderá ser localizado no Intemational Yahoo!, o que fará com que não seja incluído no

Yahoo.com. Uma vez determinado que o site não está em Yahoo!, o usuário deve encontrar

uma categoria apropriada no diretório Yahoo! para listá-lo. Pode-se fazer isso indo até a parte

inferior da pagina de categorias e clicando-se no link para uma sugestão. Yahoo! oferece

sugestões para auxiliar a determinar o local onde o site será colocado. A sugestão de sites é

gratuita. Para sugerir um site utilizando o processo normal, será exigido apenas o nome, o

URL e uma breve descrição do mesmo.
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6.8.2 Cadastramento no Google, www.google.com (2010).

Um URL e comentários sobre o site devem ser adicionados ao Google através do site

www.google.comladdurl.htm. O Google classifica as páginas pelo número de conexões entre

os sites, a partir da teoria que quanto maior o numero de conexões, mais popular e útil é o site.

Isso difere em comparação a outras ferramentas que utilizam a etiqueta META e descrições

de site como método de classificação.

, -,
7. ANALISE DO CASO PAO DE AÇUCAR DELIVERY (www.paodeacucar.com.br)

7.1 - Análise Geral

o supermercado Pão de Açúcar foi o primeiro supermercado brasileiro a utilizar o

modelo de loja virtual quando passou a enviar CD-ROMS aos clientes e receber pedidos

através do telefone. O site www.uol.com.br/paodeacucar foi desenvolvido em 1999 e era

hospedado no portal DOL. Além do site, a empresa oferecia compras através de telefone,

CD-ROM e Fax e atendia as regiões de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Após

11 anos o site mudou para www.paodeacucar.com.br. o atendimento se expandiu para São

Paulo Capital, Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, Cotia, Jandira, Indaiatuba, Litoral

Paulista e Interior Paulista, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Fortaleza, e se tomou um dos

maiores portais de e-commerce no Brasil.

o Pão de Açúcar delivery é um dos sites do Grupo Pão de Açúcar que contem ainda

extra.com.br, e pontofrio.com.br. Segundo o portal de relacionamento com o investid

(gpari.com.br), as vendas brutas on-line do grupo no primeiro trimestre de 2010 apresentar I

um crescimento de 65,3% em relação ao primeiro trimestre de 2009, já as vendas nas

físicas apresentaram um crescimento de 23,2%.
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o grupo tem investido para manter e expandir a condição de vendas on-line. Duas

ações recentes denotam a preocupação do grupo em inovar: a criação do Grupo Pão de Açúcar

Digital e o desenvolvimento da tecnologia que permite a realização de compras através do

celular. O grupo digital consiste em uma área inteiramente dedicada aos relacionamentos,

negócios, produtos, serviços e processos realizados pela empresa por meio da mídia virtual e

que tem como objetivo expandir a interação de suas marcas na internet. Serão investimentos

de R$ 10 milhões para 2010. O projeto, que teve início em agosto de 2009 e foi estruturado

como área em janeiro de 2010, conta com 16 profissionais de marketing e de tecnologia da

infonnação, que passam a atuar de maneira integrada, unindo diferentes escopos de

trabalho. As ações sob responsabilidade dos profissionais são o monitoramento das redes

sociais, a atualização e manutenção dos sites, o fortalecimento das marcas e o

desenvolvimento do mobile marketing.

Outra ação inovadora foi o lançamento do aplicativo Pão de Açúcar Delivery Mobile,

resultado de uma parceria com a Microsoft e permite que os consumidores que utilizam

sistema operacional Windows Mobile façam suas compras a partir do celular e tenham acesso

a todos os dados do site, como listas prontas, listas pessoais e últimas compras. Para acessar a

ferramenta é preciso baixar a aplicação na loja virtual da Microsoft.

7.2 Análise do site

Para realizar um estudo sobre o modelo de site adotado pelo Pão de Açúcar, devem ser

analisados diversos aspectos técnicos, como o layout do site, a existência de agentes

inteligentes, o formato do atendimento ao cliente, a política de privacidade, os sistemas de

pagamento. Também devem ser observados aspectos mercadológicos como as promoções do

site e as estratégias mercadológicas, e aspectos operacionais como locais, equipes e processo

de entrega. Para uma melhor contextualização, serão realizadas comparações com outros 2
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supermercados que realizam as vendas pela internet, o Zona Sul (www.zonasul.com.br) e o

Nacional (www.nacional.com.br).

7.3 Aspectos técnicos

o Pão de açúcar utiliza o modelo vitrine on-line e o processo de compra é realizado

através do carrinho de compras, onde as mercadorias selecionadas pelos clientes se acumulam

e o preço dos produtos é somado automaticamente. Os produtos são cadastrados e divididos

entre 30 categorias, dentro das quais existem subcategorias que especificam o que o cliente

está procurando. Por exemplo: Dentro da categoria massa, existem as subcategorias espaguete

e talharim, grano duro, instantânea, massa congelada, massa fresca, massas importadas,

massas diversas e penne e parafuso. Para efeito de comparação, enquanto o Pão de Açúcar

possui 30 categorias de produtos, o Supermercado Nacional (nacional.com.br) possui 17 e o

Zona Sul (zonasul.com.br) 16. Outro aspecto importante a ser destacado é o cadastramento de

produtos em mais de uma categoria, um exemplo é o da lasanha congelada que pode ser

comprada através da categoria congelados e subcategoria pratos prontos, ou através da

categoria massas e subcategoria massas congeladas. A figura 10 expõe o layout das categorias

de produtos dos sites do Pão de Açúcar, do Zona Sul e do Nacional.



Figura1.0: Layout das categorias e subcategorias dos 3 supermercados.
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Fonte: www.paodeacucar.com.br; www.zonasul.com.br; www.nacional.com.br acessado em 15/06

o layout do site é limpo, não existem informações sobre os preços de produtos na

página principal. O mercado busca explicar a maneira como o cliente pode realizar as

compras on-line, as categorias de produtos e expor suas ações de marketing e promoção. O

Pão de Açúcar não realiza propaganda de outras marcas em banners na sua página principa

porém possui uma seção de marcas recomendadas na qual um novo site é aberto e produtos de

algumas marcas são exibidos.

Existe também uma ferramenta de busca que permite localizar qualquer mercadoria

site além da utilização de agentes inteligentes que analisam as preferências de compra

clientes e lhes oferece promoções e conteúdos dentro de seu histórico de ações no •
•

figura 11 demonstra como é a página inicial do Pão de Açúcar.

http://www.paodeacucar.com.br;
http://www.zonasul.com.br;
http://www.nacional.com.br


Figura 1.1.: Layout da página iniciol do paodeacucar.com.br
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Fonte: www.paodeacucar.com.br acessadoem 17/06/2010

No que diz respeito a relação com usuário o Pão de Açúcar possui uma seção de

respostas a perguntas frequentes que explica o processo de cadastro, as taxas de entrega, as

fonnas de pagamentos dentre outros itens que auxiliam o cliente a solucionar dúvidas, a figura

12 expõe essa seção do site. Caso estas dúvidas não sejam solucionadas, o site oferece um

sistema de atendimento on-line no qual o usuário é direcionado a um chat com uma atendente

que busca solucionar a dúvida do cliente. A política de privacidade do site tem como pilares o

respeito, a confiança e a credibilidade explicando passo a passo o que é feito com as

infonnações dos usuários e garantindo que estas não são repassadas a terceiros ..A certificação

de segurança é realizada através da Verisign, empresa líder no mundo em certificações de

segurança on-line, e busca garantir que nenhuma transação financeira ou informação

cliente seja descriptografada e se espalhe pela rede. Outra certificação relevante, no q e iz

respeito ao e-commerce no Brasil, é a classificação do site em diamante, ouro, prata e

http://www.paodeacucar.com.br


realizada através de pesquisas com usuários pelo site do e-bit (e-bit.com.br). Essa certificação

é um prêmio pela excelência na realização de comércio eletrônico E2e. O Pão de Açúcar já

ganhou o troféu diamante 6 vezes, isso o coloca como um dos maiores ganhadores do prêmio

ao lado da Livraria Cultura, Magazine Luiza, Onofre Drogaria e Sack' s Perfumaria.

Figuro12:Layout do área de auto atendimento do paodeacucar.com.br
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Fonte: www.paodeacucar.com.br acessado em 17/06/2010 às 10:00.

o site oferece diversas formas de pagamento e o sistema de transações ocorre através

do próprio site.

• Cartões de Crédito: Cartão Pão de Açúcar Mais, Extra, Compre Bem, MasterCard,

Diners, Visa e American Express.

• Cheque a vista: Deverá ser entregue no momento do recebimento das compras, e é

condicionado à consulta ao SPC e Serasa.

• Boleto Bancário: Somente pessoa jurídica e seguindo procedimentos explicados

através do site.

• Multicheque Pão de Açúcar:

• Vale Alimentação Papel
38
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• Vale Alimentação eletrônico

7.4 Análise do Marketing

o Pão de Açúcar delivery possui um composto de marketing que contém divulgação

da marca através de banners em outros sites, folhetos que são distribuídos nas unidades fisicas

e principalmente através de e-mail marketing. Segundo a assessoria de imprensa do Pão de

Açúcar (2010) "a divulgação dos sÍtes é feita através da compra de espaços em outros sites -

geralmente de grande porte, por se tratar de operações de varejo, logo, de massa. Mas, além

da divulgação do banner do Pão de Açúcar Delivery e do Extra.com nos grandes sites, esta

divulgação ainda ocorre nos próprios tablóides distribuídos nas lojas físicas das duas

bandeiras, assegurando que chegue aos clientes das lojas os serviços dos sites".

O grande apoio mercadológico do Pão de Açúcar vem do e-mail marketing onde a

empresa busca enviar e-mails com a mínima inconveniência e o máximo de utilidade a seus

.clientes. O pão de açúcar possui registro de todos os seus clientes e monitora todas as ações

deles no site, com isso e-mails marketing são enviados com o conteúdo definido através da

análise do histórico de ações do cliente. Além disso, o cliente que recebe o e-mail pode

desativar o recebimento do mesmo a qualquer momento e no próprio e-mail.

Outras duas ações que merecem destaque são os programas Pão de Açúcar Sabores da

Semana e o Pão de Açúcar mais. O primeiro oferece através do site e envia por e-mail

diversas receitas de acordo com a temporada do ano e perfil dos clientes. Estas receitas

também são disponibilizadas através de vídeos explicativos que realizam o passo a passo do

prato. A figura 13 mostra que o site oferece também a lista pronta de ingredientes da receita

para os clientes fazerem o pedido já com a quantidade correta de cada ingrediente. Este

programa ainda oferece vídeos de entrevistas com chefs de cozinha e dicas sobre vinhos.

Figura 13:Layout da promoção sabores da semana do paodeacucar.com.br
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Fonte: www.paodeacucar.com.br/culinaria acessado em 17/06 às 11:37

o Pão de Açúcar Mais é um programa de relacionamento com ofertas exclusivas,

promoções e acúmulo de pontos com as compras realizadas nas lojas Pão de Açúcar. Cada R

1,00 gasto vale 1 ponto para o cliente cadastrado. Estes pontos quando acumulados, podem

ser trocados por vale compras. Além dos pontos normais, o cliente Mais pode receber ofertas

exclusivas que valem pontos extras. A figura 14 expõe a tabela de pontos e vale compras d

programa.

Figura 14:Sistema de troca da promoção Pão de Açúcar Mais

http://www.paodeacucar.com.br/culinaria


Vale Compras .•
Pontos

R$

3.000 20,00

6.000 50,00

9.000 100,00

Fonte: https://www.paodeacucarmais.com.br. acesso em 18/062010

, -8. ANALISE E PROPOSIÇAO DE E-COMMERCE EM VOLTA REDONDA

Após verificados os conceitos de e-commerce e sua aplicação através do estudo de

caso do Pão de Açúcar, deve ser feita uma análise e proposições para o desenvolvimento de

um modelo bem sucedido de e-commerce para Supermercados na cidade de Volta Redonda.

8.1 Volta Redonda

Volta Redonda está localizada na região Sul-Fluminense do estado do Rio de Janeiro,

há 124 quilômetros do Rio e há 330 quilômetros de São Paulo. A cidade possui um elevado

grau de desenvolvimento comprovado por seu excelente desempenho econômico e pela sua

urbanização. De acordo com dados do IBGE (2005), a economia da cidade possui um Pffi de

R$7,05 bilhões, se classificando como o 380 maior PIB do país a frente de cidades como Natal

(RN), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Maceió (AL), João Pesso

(PB) e Aracaju (SE). Ainda de acordo com os dados do IBGE referentes a 2005, o PIB

Volta Redonda é o quarto maior do Estado do Rio, atrás apenas da capital, Duque de Caxi

Campos. Levando-se em conta que Duque de Caxias é parte da Região Metropo i~~

cidade tem o segundo PIB do interior, atrás apenas da cidade do Norte Fluminense

http://https://www.paodeacucarmais.com.br.


uma das maiores produções de petróleo do Brasil. No cenário estadual, outros municípios da

região aparecem com destaque: Resende é o 110, Porto Real é o 15°, Barra Mansa é o 17° e

Angra dos Reis o 180 município entre os 92 do Estado do Rio. Além destes fatores

econômicos deve se destacar o fato de Volta Redonda possuir o 30 IDH do estado 0.815,

possuir a maior malha urbana do interior do Rio com 95% das ruas asfaltadas, 100% dos

domicílios com atendimento de água potável, 89,2% de rede de esgoto e 90% de energia

elétrica.

Estes fatores demonstram o desenvolvimento da cidade, e corrobora o fato de que os

serviços oferecidos na cidade têm de ser compatíveis com os oferecidos nas capitais e em

cidades tão desenvolvidas como Volta Redonda.

8.2 e-commerce em Supermercados de Volta Redonda

Mesmo com padrões econômicos e urbanos de cidade desenvolvida, nenhum Super

Mercado da cidade oferece a possibilidade de serem realizadas compras através da internet.

Segundo o site Telelistas.net (2010) existem pelo menos 48 supermercados na cidade, dentre

os quais somente 6 são cadastrados na ASSERJ (Associação de Super Mercados do Estado do

Rio de Janeiro). A figura 15 expõe os dois únicos supermercados de Volta Redonda que

possuem sites: o Sendas, do grupo Pão de Açúcar, (www.sendas.com.br) e o Makro

(www.makro.com.br). estes dois mercados não é possível a realização de compras através

da internet.
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Figura 15: Imagens dos sites do Makro e do Sendas

porvoct.
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Fonte: www.makro.com.br; www.sendas.com.br acessadoem 18/06

8.3 Proposições de modelos de e-commerce

Os números do crescimento do e-commerce em todo o país e no setor de

supennercados são incontestáveis, aliado ao nível de desenvolvimento da cidade de Volta

Redonda um modelo de e-commerce para um supermercado pode se configurar em uma

grande oportunidade. Mesmo com a inexistência de concorrência no setor, é importante q e

seja feita uma pesquisa para analisar a percepção dos clientes de mercados para anali

percepção dos mesmos em relação a oferta do novo serviço. Caso exista a inclinação po i .

das pessoas em utilizar o novo serviço, uma análise ambiental deve ser feita. Some

supermercados possuem sites, e a possibilidade de eles desenvolverem um sistema

commerce em Volta Redonda é remota, pois o Grupo Pão de Açúcar, dono do

desenvolve um modelo bem sucedido de e-commerce no supermercado Pão e

http://www.makro.com.br;
http://www.sendas.com.br


desenvolver um sistema exclusivo somente para o Sendas de Volta Redonda seria inviável. O

Makro é uma rede nacional e um projeto de e-commerce seria caro, levaria tempo e não

começaria pela cidade de Volta Redonda. O desenvolvimento de um modelo de e-commerce é

mais viável em supermercados locais com uma maior probabilidade de ser desenvolvido em

redes regionais que possuem mais lojas e um faturamento maior.

Verificada a existência de demanda para o serviço, deve ser iniciado o planejamento

para o site e a definição do modelo de e-commerce que será utilizado. O modelo adotado

deverá ser o tradicional vitrine on-line, com a função carrinho de compras. O site deve possuir

um layout com as cores do supermercado que reforce a marca e atue como um meio de

fidelizar os clientes, fazendo com que eles comprem on~line com qualidade e freqüentem a

unidade fisica. Os produtos podem ser divididos em categorias e subcategorias, utilizando

modelos como o do Pão de Açúcar e Zona Sul. Agentes inteligentes são essenciais com a

função de manter uma lista das ultimas compras do cliente, oferecendo produtos e promoçõe

que estejam de acordo com suas últimas ações no website. Como o serviço será novo na

cidade, uma atenção especial deverá ser dada a área de atendimento ao cliente. Uma área de

perguntas frequentes com respostas claras deve ser elaborada, a política de privacidade e

segurança deve ser amplamente divulgada e ter clareza, as condições e taxas de entrega

devem possuir uma seção no site, e o atendimento ao consumidor deverá ser feito através de

chats on-line, e-mail e se possível através da rede social Twitter.

Para o desenvolvimento do site temos na cidade as agências AM4, FOCO

SEJAMAIOR. Devido a característica inovadora do serviço, a qualidade é primor-.....·-.a..

Qualquer erro no site pode comprometer todo o esforço e investimento do mercado.

As formas de pagamento que devem ser utilizadas no início serão dinheiro e cartã

crédito. O cheque e o boleto, entrarão como opções após algum tempo de funcioname ! L..IL.I.~



demandam outros processos e a empresa deve focar para que tudo seja feito com extrema

"'"correçao.

Caso os desenvolvedores do web site não possuam condições de oferecer total

segurança nas transações de pagamento, deve ser orçado a solução mais viável entre

Locaweb, Pagseguro e Compre Bem.

8.4 Marketing do web site

Um novo negócio de e-commerce em uma região onde o serviço é totalmente novo

precisa de uma estratégia de marketing correta. Além da pesquisa de marketing realizada para

verificar a percepção do consumidor mediante o processo de compras on-line, é preciso

analisar os motivos que deixam o cliente insatisfeito no processo da realização de compras

nas unidades fisicas. Após esta pesquisa, conseguirá ser definido um público alvo potencial

para o qual serão direcionados os esforços de comunicação. É necessário realizar uma análise

ambiental dos canais de marketing utilizados pelo setor de supermercados na região.

Uma ferramenta essencial para a divulgação é o e-mail marketing. No cadastro dos

usuários e no histórico de compras devem ser traçados perfis de consumidores para serem

enviados e-mails com informações que sejam pertinentes para o cliente. A empresa tem que

buscar um equilíbrio para não invadir a privacidade dos clientes e enviar emails somente com

ofertas relevantes. O banco de emails da empresa que desenvolver o site deve ser analisado e

utilizado, porém sempre se atentando a privacidade do potencial cliente.

As propagandas utilizadas devem envolver as mídias da televisão e jornais locais

folhetos com ofertas e promoções do mercado devem ser utilizados como material impre

do novo negócio. A publicidade on-line deve possuir o foco nas redes sociais, •

possuem custo de inserção e atingem boa parcela da população. O cadastro nas ferr~ .._ .

busca deverá ser feito, um facilitador para a busca é o fato de somente dois s



possuírem sites em Volta Redonda. Com isso a busca por e-commerce em Volta Redonda e

pelo site do mercado irão gerar resultados na primeira página de exibição.

Outra ferramenta que deverá ser utilizada como meio de fidelização dos clientes, são

as promoções para os clientes do site. Um sistema de pontos deve ser criado, que ofereça

vantagens aos melhores clientes. O interessante é unir diversos segmentos oferecendo aos

melhores clientes promoções que extrapolem a simples troca de pontos por mercadorias do

supermercado. A maioria dos mercados possui cartões de crédito próprio, e a utilização dos

mesmos pode representar um acréscimo extra de pontos. Outra promoção que pode ser

utilizada é a exposição de receitas no site de acordo com a época do ano e de acordo com a

opinião dos clientes, essas receitas seriam expostas em formato escrito e em vídeos,

oferecendo aos clientes a possibilidade de comprar os ingredientes da receita através de uma

lista pronta. Outra promoção que deve ser efetuada pela empresa é a utilização da rede social

Twitter como meio de divulgação e de realização de promoções.

8.5 Gestão de Processos e Pessoas

Os processos e a logística da realização do e-commerce devem ser muito bem

estudados e defIDidos.A atividade lida com a compra, armazenamento e entrega de perecíveis

e congelados e os principais motivos de insatisfação dos usuários são a entrega com atraso e

de produtos fora dos padrões desejados. Deve-se dividir o dia em períodos nos quais serão

definidos que pedidos feitos em um intervalo de tempo X serão selecionados em um tempo Y

e entregues em um intervalo de tempo Z. Os pedidos devem ser recebidos em fonnulários

claros para que não ocorra troca de produtos. Os selecionadores deverão escolher os melhores

produtos e armazená-los de uma forma que não hajam danos a nenhum produto. A entrega

deverá ser baseada em uma roteirização que esteja dentro do tempo especificado e seja o

mais econômica possível.



Com os processos e capacidades definidos e uma expectativa de demanda estima~

deve ser elaborado o organograma e a descrição de cargos dos funcionários que trabalharão na

seção de e-commerce. Deve-se atentar aos horários de entrega e seleção de pedidos para qu

não ocorra a ociosidade e muito menos a falta da mão de obra.



J~ CONCLUSÁO

.I.~'" pesquIsa comprovou atraves de dados que o crescimento do e-commerce é real e

quando aplicado no setor de supermercados possui resultados positivos. A população possui

um acesso cada vez maior a internet e o crescimento do processo de comoras online no Brasil

~e mostrou maior do que a média no mundo. Q11ando aplicado aos supermercados, o modelo

gera uma fidelização do cliente e médias de compras maiores do que as compras nas unidades

fisicas, além de diminuir filas e gastos de ampliação na unidade fisica.

A cidade de Volta Redonda possui índices econômicos e de desenvolvimento acima da

média de todo o país. O setor de supermercados possui cerca de 46 estabelecimentos e apesar

de todo crescimento do modelo de compras online e das vantagens verificadas, não existem

modelos de e-commerce na cidade de Volta Redonda. Apenas dois supermercados possuem

sites e não existe a perspectiva de ambos adotarem o e-commerce, como as redes regionais

não possuem site aquele que se movimentar primeiro em relação ao modelo provavelmente

não terá concorrentes no curto prazo.

O desenvolvimento do modelo gera beneficios para diversos setores. O comprador

online não irá de carro ao supermercado, diminuindo os engarrafamentos e as emissões de

C02 por parte dos mesmos. A tecnologia pode ser difundida para outros setores que também

realizarão omodelo do e-commerce.

Para o desenvolvimento de um modelo eficaz de e-commerce, deve ser realizado um

plano de negócios que avalie a viabilidade do mesmo. Deve-se atentar para a percepção dos

potenciais clientes e definir mercados e segmentos alvos. O planejamento do site deve conter

aspectos como layout, segurança das transações, políticas de privacidade, atendimento aos

clientes, dentre outros fatores técnicos importantes. A área de marketing deve traçar perfis dos

clientes e tentar personalizar a oferta de promoções utilizando o e-mail marketing sem invadir

a privacidade dos clientes. Os processos devem ser muito bem definidos para que não
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ocorram atrasos e nem mercadorias fora dos padrões. As pessoas que realizarão a esco a I

alimentos, bem como as que realizarão a entrega , devem ser treinadas para minimizar erros e

custos.

Por fim deve ser feita uma análise fmanceira para verificar a viabilidade do projeto,

ativos precisarão serem adquiridos, áreas deverão ser estabelecidas para armazenamento e

outros fatores terão custos.

o negócio é inovador para a cidade e agregará uma tecnologia ainda não utilizada na

região. Com um estudo mais aprofundado e o desenvolvimento de um plano de negócios, as

chances do modelo de e-COmnlerce ser implantado são elevadas. Isso resultará em uma

mudança na forma de comércio do setor de supermercados e provavelmente na forma de

comércio de outros setores.

10. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

o presente trabalho buscou estabelecer características , .necessanas para um

desenvolvimento mais profundo e estruturado de um modelo de e-commerce. Alguns fatores

limitaram a pesquisa. Os supermercados da região não possuem uma associação própria que

contenha informações sobre quantos são, tamanho de cada um e seus respectivos donos. Essa

informação foi levantada através da lista telefônica. Foi desenvolvido um questionário para

avaliar a percepção das pessoas perante ao e-commerce, porém devido a falta do processo de

pré-teste, foram encontradas algumas imperfeições que invalidaram a pesquisa.

A partir dessa monografia podem ser realizados estudos analisando a percepção dos

clientes de supermercados em relação ao processo de compras online e um plano de negócios

completo para se desenvolver um modelo de e-commerce para o setor.
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