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RESUMO

o comércio eletrônico é uma evolução do comércio varejista tradicional. Mais do que
uma ferramenta de vendas, a Internet tem se mostrado uma complementadora dos negócios
para as empresas e propulsora de novos. A falta de tempo das pessoas para procurarem
produtos em diversas lojas, contrastando com a comodidade e o sortimento de produtos
oferecidos são os grandes diferenciais desse "novo" meio de realização de negócios. A
Internet proporciona alguns confortos e comodidades como atrativo para os clientes, dentre
eles a facilidade e agilidade na busca de informações e reunião da quantidade de informação
desejada em um menor tempo. Na elaboração deste trabalho, em um primeiro momento, foi
efetuada uma revisão de literatura que abordou os temas: contexto do surgimento do
comércio, englobando a revolução industrial, a globalização e a abertura do mercado
brasileiro; e a origem e o conceito do comércio eletrônico, bem como o comércio eletrônico
atual. Em um segundo momento, foi realizado um estudo de caso relativo à adoção do
comércio eletrônico nas drogarias e farmácias localizadas na cidade de Volta Redonda, estado
do Rio de Janeiro, que buscou analisar o grau de satisfação dos clientes com o atendimento
recebido nas farmácias e o interesse em realizar compras de medicamentos on-line, com a
aplicação de 96 questionários e uma pesquisa de comparação de preços de uma cesta de
medicamentos. As vantagens percebidas pelos clientes quanto à utilização do comércio
eletrônico para a compra de medicamentos, além de outros resultados da pesquisa, podem ser
observados nas etapas de descrição e análise do estudo de caso.

Palavras-chave: Comércio eletrônico. Internet. Farmácias e Drogarias, Volta Redonda.



ABSTRACT

Electronic commerce is terms of traditional retail commerce. More than a sales tool,
the Internet has shown to be business compliment to enterprises as well as making new ones
possible. People nowadays suffer from lack of time to search for products on several shops,
contrasting with facility and quantity of products offered by this "new" means of business
achievement are big differentials. Internet allows for some comfort and convenience as
attracting factors for the customers, among them the ease and speed in finding information
and and the joining of the requested information in a short period of time. In preparing this
work, first, was performed a literature review that addressed the topics: the context of the
beginning of commerce, comprising the industrial revolution, globalization and the opening of
the Brazilian market, and the origin and the concept of electronic commerce and the Current
e-commerce. Next, it was made a case study related to the adoption of electronic commerce in
drugstores and pharmacies located in the city of Volta Redonda, in the state of Rio de Janeiro,
aiming to analyze the degree of customer satisfaction with the kind of attention they have
received and the interest in buying in drugs on-line, with the application of 96 questionnaires
and a research and comparison of prices. The benefits perceived by customers as the use of
electronic commerce for the purchase of medicines, and other research results can be
observed in the stages of description and analysis ofthe case study.

Keywords: Electronic commerce. Internet. Drugstores and pharmacies, Volta Redonda.
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1 INTRODUÇÃO

A globalização e a Internet revolucionaram a maneira como as empresas realizam seus

negócios no mercado. Vale destacar que as transações comerciais mudaram de ambiente e as

negociações que antes eram realizadas no "espaço físico", agora, podem ser feitas também em

um novo ambiente: o virtual.

Segundo Lévy (2001, p.18), na organização clássica, os funcionários localizavam-se

no mesmo edifício ou em um conjunto de departamentos, ocupando um posto localizado

exatamente com o horário controlado pela folha de ponto. Já na organização virtual, a

comunicação eletrônica e o uso de recursos e programas que favoreçam a cooperação

substituem a presença física. A organização passa de um conjunto de departamentos, de

postos de trabalho e de livros de ponto para um processo de coordenação que redistribui de

forma diferente as coordenadas espaço-temporais.

Lévy (2001, p.19) destaca o fato de que o virtual, com muita freqüência, não está

presente e a empresa virtual não se situa precisamente. A virtualização reinventa uma cultura

nômade, não por uma volta ao paleolítico nem às antigas civilizações de pastores, mas

fazendo surgir um meio de interações sociais, utilizando-se de sistemas de comunicação

telemáticos.

Para Lévy (2001, p.21), quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma

informação se virtualizam, eles se tomam "não presentes", se desterritorializam.

Consoante Lévy (2001, p.148), a virtualização não se refere a um mundo falso ou

imaginário. Ao contrário, é dinâmica e através dela compartilhamos uma realidade.

De acordo com Lévy (2001, p.47):

Só há hoje um único computador, um único suporte para texto, mas tomou-se,
impossível traçar seus limites, fixar seu contorno. E um computador cujo centro está
em toda parte e a circunferência em nenhuma, um computador hipertextual,
disperso, vivo, pululante, inacabado, virtual, um computador de Babel: o próprio
ciberespaço. No ciberespaço, qualquer ponto é diretamente acessável por qualquer
outro.
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Pode-se ver e analisar que, há tempos, a Internet deixou de ser apenas uma vitrine para

se tomar uma ferramenta de negócios que pode gerar muitos lucros para as empresas.

Mudando, de vez, a forma das empresas fazerem negócios e de se relacionarem com seus

clientes.

Buscando vantagem competitiva em um mercado acirrado, as empresas têm utilizado

o comércio eletrônico para capturar e reter informações de seus clientes, bem como, seus

comportamentos, seus desejos e suas necessidades.

Segundo Turban et aI (2004), o comércio eletrônico ou e-commerce traz inúmeros

benefícios à organização e aos consumidores, tais como: oportunidade de atingir muitas

pessoas, suas diferentes possibilidades de utilização e recursos, permite a expansão do

mercado, oferece interatividade da empresa com seus clientes e parceiros, conveniência,

facilidade para se localizar informações, produtos e serviços.

Rápidas transmissões de informação estão alterando a velocidade de desenvolvimento

de novas tendências, especialmente a partir do momento em que os meios virtuais permitiram

aos consumidores participarem da criação e disseminação de novos produtos (SOLOMON,

2004).

A Internet proporciona alguns confortos e comodidades como atrativo para os

clientes, dentre eles a facilidade e agilidade na busca de informações e reunião da quantidade

de informação desejada em um menor tempo (DOOLIN et aI, 2005).

As possibilidades a longo prazo, no entanto, são mais estimulantes (OMT, 2003;

BONIN, 2001):

- Alcance de mercados distantes nacionais e/ou internacionais, antes inacessíveis
por meio das mídias tradicionais devido aos elevadíssimos custos;
- Possibilidade de se operar com pessoal e recursos físicos mínimos, o que se
adequa bem ao perfil das micro e pequenas empresas e trabalhadores autônomos;
- Ganhos em diferencial estratégico de mercado, uma vez que, através de certos
softwares especiais e hardwares com elevada capacidade de armazenamento, a
Internet permite que cada um dos usuários seja reconhecido e tratado
individualmente, o que constitui um forte diferencial com relação às outras mídias.
- Possibilidade de se ofertar informação detalhada e de qualidade sobre a
destinação, atrativos, preços, disponibilidade, opções, alternativas etc. em tempo
real.

Mais do que uma ferramenta, a partir de um cenário globalizado e altamente

competitivo, o e-commerce auxilia as empresas na busca de novos rumos, ou seja, de novos

mercados, bem como, na expansão dos negócios.

Com relação ao Brasil, este
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"é um país com alto dinamismo no segmento do comércio eletrônico. Suas taxas de

crescimento são superiores a 50%, desde 2004, e dentre os maiores contribuintes

deste crescimento, pode-se citar as altas taxas de penetração de cartões de crédito, a

massificação do acesso devido à banda larga e, o maior de todos, os websites de

lojas com marcas conhecidas no varejo tradicional. Isso estimulou ainda mais, a

entrada de novos consumidores virtuais" (AMÉRICA, 2006).

1.1 JUSTIFICATIVA

o presente estudo visa destacar como o Planejamento de Marketing Digital pode vir a

contribuir no crescimento socioeconômico das empresas, a partir de um contexto globalizado

em que a concorrência se mostra altamente acirrada.

Este trabalho analisa o estudo de caso das farmácias e drogarias de Volta Redonda,

observando-se a utilização do comércio eletrônico neste setor específico da economia.

A importância do tema se justifica devido ao acréscimo dos negócios via Web e da

vantagem competitiva que as farmácias e drogarias em Volta Redonda podem gerar através da

utilização do comércio eletrônico, já que a adoção do comércio eletrônico é uma forma de

gerar vantagem competitiva para aqueles que o adotam.

Observa-se que, atualmente, cada vez mais, as pessoas estão substituindo a presença

real nas empresas para a compra de produtos, para a reserva de passagens, para o pagamento

de contas, para o planejamento de viagens, para a tomada de preços, entre outras atividades,

por um relacionamento virtual com os fornecedores de produtos.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

O presente estudo tem como objetivo conceituar o comércio eletrônico e analisar se as

farmácias e drogarias da cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, adotam ou não o

mesmo, além de verificar os benefícios percebidos pelos clientes. Além destes fatores, o

estudo investiga se o valor de uma cesta de medicamentos comprados virtualmente e

fisicamente difere.

1.3 OBJETIVOS
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Com o propósito de analisar como as farmácias e drogarias de Volta Redonda utilizam

o comércio eletrônico, sendo que alguns objetivos específicos são propostos:

(I) Verificar se as ferramentas do comércio eletrônico são utilizadas pelas farmácias e

drogarias em Volta Redonda,

(11)Observar a percepção dos clientes quanto ao atendimento das drogarias físicas e o

interesse em realizar compras de medicamentos on-line,

(111)Comparar os preços de uma cesta de medicamentos comprados fisicamente e
virtualmente.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

No primeiro capítulo aborda-se uma introdução referente ao comércio eletrônico e

alguns de seus benefícios. Além de justificar a importância deste tema e abordar o problema

de pesquisa e os objetivos do presente trabalho, que visa analisar a adoção do comércio
•

eletrônico pelas drogarias e farmácias em Volta Redonda.

No segundo capítulo, apresenta-se um levantamento sobre a revisão bibliográfica,

onde tratar-se-á a respeito do contexto do surgimento do comércio, retratando a origem e a

evolução do mesmo, apresentando a Revolução Industrial, marco do processo de produção e

de comercialização de produtos; a globalização, no final da década de 1980; bem como, a

abertura do mercado brasileiro ocorrida no governo Collor, que permitiu o aumento das

importações no Brasil e a entrada de novas tecnologias. A seguir, abordar-se-á a origem e o

conceito de comércio eletrônico e o desenvolvimento atual do mesmo no Brasil e no mundo.

No terceiro capítulo, mostrar-se-á o método utilizado para o desenvolvimento do

presente trabalho, além dos procedimentos utilizados para a coleta de dados que embasou o

estudo de caso.

No quarto capítulo, analisar-se-á um estudo de caso, no qual busca-se observar o setor

de farmácias e drogarias localizadas na cidade de Volta Redonda e a utilização ou não do e-

commerce pelas mesmas, analisando-se os dados obtidos, os questionários, a comparação de

preços.

No último capítulo, apresentar-se-á as limitações do comércio eletrônico para as

farmácias e drogarias. Além de abordar as conclusões do presente estudo e as proposições

para novos.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CONTEXTO DO SURGIMENTO DO COMÉRCIO

2.1.1 Revolução Industrial

Para compreender o comércio eletrônico é necessário conhecer as suas origens. Pode-

se dizer que tudo começou com a Revolução Industrial que, de forma sucinta, acelerou a

produção.

Segundo Netto e Tavares (2006), a revolução industrial iniciou-se no século XVIII,

com a mecanização dos sistemas produtivos, permitindo que os meios de produção se

desenvolvessem rapidamente, sendo a Inglaterra pioneira nesse processo. Isso se deu devido à

Inglaterra possuir minérios de ferro e carvão mineral em seu subsolo, sendo o carvão a

principal fonte de energia para impulsionar o progresso.

Segundo Marques e Faria (1982), o cenário da Inglaterra era propício à revolução. A

mão-de-obra era abundante, devido à procura de emprego pelos trabalhadores, e o mercado-

consumidor inglês era favorável ao pioneirismo da Revolução, tudo isso em consequência do

êxodo rural que estava acontecendo naquela época. Além disso, a burguesia, por sua vez,

tinha capital necessário para financiar as fábricas, a compra de materiais, de matéria-prima e

para contratar a mão-de-obra necessária.

Depois do seu surgimento na Inglaterra, ela se expandiu pela Europa ganhando países

como: França, Alemanha, Bélgica e Rússia. O desenvolvimento era cada vez maior

(MARQUES E FARIA, 1982).

Chiavenato (1983) destaca que, a partir de 1860, a Revolução Industrial entrou em

uma nova fase, a Segunda Revolução Industrial, provocada, basicamente, por três

acontecimentos: desenvolvimento de novo processo de fabricação de aço, em 1856; pelo

aperfeiçoamento do dínamo, em 1873, e pela invenção do motor de combustão interna por
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Daimler, em 1873. A substituição do ferro pelo aço e a do vapor pela energia elétrica foram

características da segunda fase da Revolução.

De acordo com Netto e Tavares (2006), o século XVIII também foi marcado pelo

avanço tecnológico, tanto nos transportes quanto nas máquinas. Devido a essa tecnologia,

vieram também uma revolução e evolução na forma de produção. Já a tecnologia voltada para

os transportes, permitiu, a custos menos onerosos, locomover tanto pessoas como mercadorias

em um menor espaço de tempo.

Segundo Terra e Coelho (2005), a Terceira Revolução industrial, Tecnológica ou

Informacional teve início em meados da década de 1970. De acordo com os autores, após as

duas grandes guerras mundiais, o mundo se reorganizou, retomando o seu crescimento,

surgindo e desenvolvendo-se novas atividades, como a informática, a química fina, a

biotecnologia e a pesquisa espacial. Os avanços tecnológicos propiciaram rapidez de

informações, precisão e facilidade de comunicação; a automação acelerou o processo de

produção, o que transformou o sistema capitalista. O desenvolvimento de tecnologia nas áreas

de computação, telecomunicações e transportes permitiu uma expansão ainda maior das

empresas transnacionais. O capital também adquiriu maior mobilidade. A mobilidade das

empresas e do capital acentuou a internacionalização da economia, o que, somada à revolução

tecnológica, foi a base da globalização.

Nota-se, então, que a Revolução Industrial não teve fim, e sim, que ela teve fases de

evolução, as quais se estendem até os dias de hoje. Dentre suas principais características,

pode-se destacar a divisão do trabalho que reduziu o tempo de fabricação e direcionou as

atividades para os trabalhadores.

2.1.2 Globalização

Segundo Figueira (2002), o capitalismo tendeu para a internacionalização desde o seu

início, sendo que esta tendência já se manifestava com as Grandes Navegações nos séculos

XV e XVI, abrindo caminhos para a expansão do capitalismo comercial em escala mundial.

No final do século XX, devido ao avanço tecnológico, principalmente nas áreas de

informática e comunicações, capitais e mercadorias passaram a circular de forma mais intensa

por todo o mundo, dando origem à globalização. Um dos fatores que muito contribuiu para

esse fato foi a terceira revolução industrial, que possibilitou ao mercado importantes
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inovações tecnológicas, promovendo a automação da produção e o barateamento de

numerosos produtos.

De acordo com Vesentini (2000), o termo globalização começou a ser empregado na

década de 1980 para se aludir a um novo estágio na interdependência dos povos e economias

da superfície terrestre, representando uma nova etapa do processo de mundialização do

capitalismo.

Segundo Figueira (2002), desde o início dos anos 1990, surgiu uma nova ordem

mundial, determinada pelos conceitos de "globalização" ou de "mundo globalizado".

Conforme Vesentini (2000), com a crise do mundo socialista no final dos anos 1980, a
.

globalização se expandiu ainda mais. Isso devido ao fato dos países socialistas viverem até o

início da década de 1980 de certa forma à margem do mundo capitalista, com seu próprio

comércio e empresas estatais. Mas, com a abertura desses países ex-socialistas para a

economia de mercado e o capitalismo, a globalização alcançou todo o planeta.

Segundo o autor, a globalização relaciona-se a uma aceleração do tempo, onde tudo

muda rapidamente e os deslocamentos também se tomaram muito mais rápidos, já que o

espaço mundial ficou mais integrado. Os meios de transporte e de comunicações se

desenvolveram, nas viagens e no turismo internacionais e nas trocas comerciais entre os

países. Dois importantes símbolos da globalização são a internet (rede mundial de

computadores e informações) e o sistema financeiro internacional (os investimentos no

exterior, principalmente as compras e vendas de ações de empresas).

De acordo com o autor, a globalização financeira foi facilitada pelas inovações da

tecnologia da informação e telecomunicações, levando à expansão do comércio, aumento nos

fluxos de investimentos e na atuação das empresas multinacionais, permitindo a unificação do

mercado mundial. Uma das características da economia globalizada incide na circulação de

grandes massas de capital pelo planeta, em busca das aplicações mais lucrativas no mercado

financeiro.

Observa-se, conforme Figueira (2002), que outra característica da globalização é a

constituição de gigantescos grupos econômicos a partir da fusão de diversas empresas ou de

companhias líderes de mercado.

Outro aspecto da globalização, afirma Vesentini (2000), é a expansão das empresas

multinacionais, que são firmas que possuem estabelecimentos em inúmeros países.

De acordo com Figueira (2002), o comércio sempre desempenhou um papel

importante no intercâmbio entre os povos, além de influenciar as atividades econômicas.

Desde que os europeus começaram as viagens marítimas interoceânicas, no início da Idade
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Moderna, o comércio vem se expandindo continuadamente. No entanto, a partir da Segunda

Guerra Mundial, as trocas internacionais se intensificaram. Isso porque foi criado o Acordo

Geral de Tarifas e Comércio (cuja sigla em inglês é GATT), em 1948, incentivando uma

política de redução das tarifas alfandegárias. Deste modo, as tarifas, que em 1940 eram em

média de aproximadamente 40%, baixaram para cerca de 5% na década de 1990.

Continuando com o autor, o GATT foi substituído pela Organização Mundial do

Comércio (OMC), em 1995, que tem, entre outras funções, as atribuições de administrar

acordos comerciais, atuar como fórum de negociações entre países e resolver disputas

comerciais, intensificando ainda mais a política de estímulo ao intercâmbio mundial de

mercadorias.

Para completar essa análise, podemos fazer referência, segundo Vesentini (2000), a

outra tendência cada vez mais forte no comércio internacional e na globalização: a criação de

mercados comuns entre grupos de nações, chamados de megablocos ou blocos regionais,

constituindo uma das etapas da globalização e da interdependência crescente dos países do

mundo.

De acordo com Figueira (2002), o processo de globalização tem a tendência de

transformar o mundo em um amplo e único mercado e unificar as economias de todos os

países, segundo o molde imposto pelo neoliberalismo. Buscando o fortalecimento nesse

mercado, diversas nações têm estabelecido acordos comerciais regionais, com o intuito de

criar blocos econômicos, facilitando o comércio entre os países membros e até mesmo com

outros blocos ou países do mundo, sendo que um dos benefícios dos blocos econômicos está

em possuir políticas alfandegárias unificadas e mercado consumidor mais amplo.

Segundo o autor, o mais antigo desses blocos surgiu na Europa ocidental em 1957 com

o nome de Mercado Comum Europeu (MCE) ou Comunidade Econômica Européia (CEE), o

qual em 1993 passou a chamar União Européia (UE). Um segundo bloco é o North American
.

Free Trade Agreement ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que,

desde 1993, integra as economias dos EUA, Canadá e México. Em 1991, foi instituído, pelo

Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), formado, segundo o Portal

do MERCOSUL, pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de Chile, Bolívia,

Colômbia, Equador e Peru como países associados e a Venezuela em processo de adesão.

2.1.3 A Abertura do Mercado Brasileiro
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Antes de descrever o processo de abertura do mercado brasileiro, deve-se lembrar que

o mercado brasileiro era fechado e as tecnologias obsoletas.

Entretanto, segundo Figueira (2002, p.421), isso começou a mudar quando Fernando

Afonso Collor de Mello chegou ao poder eleito em 1989 por meio de voto direto.

Logo em seus primeiros meses de mandato, Collor começou a por em prática um novo

plano econômico para combater à inflação. Entrou em vigor o Programa Nacional de

Desestatização, aprovado pelo Congresso Nacional, iniciando um processo de privatização de

empresas estatais.

De acordo com o autor, o governo começou a r~duzir gradualmente os impostos sobre

a importação, abrindo o mercado brasileiro aos produtos de outros países. As autoridades da

área econômica do governo Collor acreditavam que a entrada de mercadorias estrangeiras

levaria às empresas nacionais a aumentar sua eficácia, baixando, consequentemente, os preços

de seus produtos.

Houve, então, uma ruptura com o antigo sistema de industrialização adotado desde a

era Vargas, visto que anteriormente havia uma política de proteção à indústria nacional da

concorrência dos produtos estrangeiros com a adoção de altas taxas alfandegárias.

Para Figueira (2002), com a abertura da economia ao mercado mundial, Collor

afastava-se dessa tradição e adotava para o Brasil o programa preconizado pelo

neoliberalismo.

A eliminação de várias tarifas aduaneiras teve grande impacto nas importações, e,

como conseqüência, novas tecnologias começaram a aparecer no cenário nacional.

Ainda consoante o autor, a abertura da economia implicou na redução de tarifas de

importação, levando à entrada de muitos produtos estrangeiros no mercado nacional. Como

resultado, muitas empresas foram à falência ou acabaram sendo compradas por grupos

japoneses, norte-americanos ou europeus. Outras, para reduzir custos, tiveram de demitir parte

de seus funcionários. Essa política estimulava as empresas brasileiras a serem mais

competitivas no mercado mundial. As consequências sociais, porém, foram extremamente

negativas, já que aumentou o desemprego em todo o país.

Conforme o autor, a política de Collor não produzia os efeitos esperados, os choques

econômicos eram ineficazes para conter a inflação, o desemprego era alto e, para agravar, em

abril de 1992, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciou pela imprensa a existência de um

esquema de corrupção dentro do governo.
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A reação da população foi sair às ruas em grandes manifestações e sob efeito de

pressão popular, o Congresso Nacional deu início à votação do impeachement presidencial,

afastando Collor, em outubro, e assumindo interinamente seu vice, Itamar Franco.

No dia 29 de dezembro de 1992, Fernando Collor de Mello renunciou à presidência da

República, durante a sessão de julgamento do impeachement no Senado. Itamar Franco

assumiu, assim, definitivamente a presidência da República.

Apesar dos fracassos dos planos econômicos da época, o Brasil tinha iniciado uma

nova era. O governo Collor caiu, mas os avanços tecnológicos continuaram. Durante a década

de 1990, a Internet brasileira começou a ganhar novos rumos, sendo que uma peça-chave

neste processo foi a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN), que iniciou um programa de

comercialização da Internet que antes era só para fins acadêmicos.

Segundo Figueira (2002, p.422), em maio de 1993, o presidente Itamar Franco

nomeou Fernando Henrique Cardoso para o ministério da Fazenda, a quem confiou a missão

de refrear a inflação. Em julho de 1994, foi implantado o Plano Real.

De acordo com o autor, o novo plano foi um sucesso, e esse resultado colocou

Fernando Henrique Cardoso entre os candidatos à disputa pela Presidência da República, em

1994, o qual foi empossado em 1° de janeiro de 1995.

Fernando Henrique Cardoso retomou o programa de privatizações, promovendo a

venda de grandes empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica acionaI, em Volta

Redonda, e a Companhia Vale do Rio Doce, e do sistema brasileiro de telefonia. Durante seu

governo, deu prioridade à abertura da economia buscando integrá-la ao mercado mundial, e à

promoção de reformas na estrutura do Estado.

Observa-se que o Brasil viveu dois momentos distintos: antes do governo Collor e

após o governo Collor. Anteriormente, o país estava à margem das grandes economias, com

produtos ultrapassados e o consumidor, praticamente, não tinha muitas opções.

Posteriormente, com abertura do mercado às empresas multinacionais, surgiram novas opções

e o País foi inserido no novo cenário mundial que começava a ser desenhado. No entanto, o

custo social foi alto, com o aumento do desemprego e falência de muitas empresas.

2.2 COMÉRCIO ELETRÔNICO

2.2.1 Surgimento da internet



21

De acordo com Castells (2003), a internet é um meio de comunicação que possibilita a

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global.

Segundo o autor, o uso da internet como sistema de comunicação e forma de

organização estourou nos últimos anos do segundo milênio, sendo que no final de 1995, o

primeiro ano de uso disseminado da World Wide Web (WWW), havia cerca de 16 milhões de

usuários de redes de comunicação por computador no mundo e, em 2001, este número

superou os 400 milhões, destacando-se o fato de que a influência das redes baseadas na

internet se estende, não só ao número de seus usuários mas também à estruturação de

atividades econômicas, sociais, políticas e culturais.

Conforme o autor, estamos ingressando em um mundo de negócios em que a nova

economia se funda num potencial de crescimento da produtividade em decorrência dos usos

da internet por todo tipo de empresa em todo tipo de operação.

De acordo com Castells (2003), a internet nasceu da interseção da ciência, da pesquisa

militar e da cultura libertária, sendo que importantes centros de pesquisa universitários e

centros de estudo ligados à defesa foram pontos de encontro essenciais entre essas três fontes

da Internet.

Continuando com o autor, as origens da internet podem ser encontradas na ARPAnet,

uma rede de computadores montada em 1969 pela Advanced Research Projects Agency

(ARPA). A ARPA foi criada em 1958 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com

a missão de mobilizar recursos de pesquisa, com o objetivo de alcançar Superioridade

tecnológica militar em relação à União Soviética, já que a guerra Fria forneceu um contexto

em que havia forte apoio popular e governamental para o investimento em ciência e

tecnologia de ponta, particularmente depois que o desafio do programa espacial soviético

tomou-se uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

Para montar uma rede interativa de computadores, foi desenvolvida

independentemente por Paul Baran, na Rand Corporation (um centro de pesquisas

californiano que frequentemente trabalhava para o Pentágono), e por Donald Davies, no

British National Physical Laboratory, a comutação por pacote. O projeto de Baran de uma

rede de comunicação descentralizada e flexível foi uma proposta que a Rand Corporation fez

ao departamento de Defesa para a construção de um sistema militar de comunicações capaz

de sobreviver a um ataque nuclear.

Os primeiros nós da rede, em 1969, estavam na Universidade da Califórnia, em Los

Angeles, no SRI (Stanford Research Institute), na Universidade da Califórnia em Santa

Barbara e na Universidade de Utah. Em 1971, havia 15 nós, a maioria em centros
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universitários de pesquisa. Em 1972, aconteceu, em uma conferência internacional em

Washington, a primeira demonstração bem-sucedida da ARPAnet.

Tomou-se necessário a conexão da ARPAnet com outras redes de computadores,

introduzindo o conceito de uma rede de redes. Para que pudessem falar umas com as outras,

as redes de computadores precisavam de protocolos de comunicação padronizados, o que foi

conseguido, em parte, em 1973, em um seminário em Stanford, com o projeto do Transfer

Control Protocol (TCP) ou protocolo de controle de transmissão.

Segundo Leiner et aI, em 1978, ocorreu uma reorganização do TCP original em dois

protocolos: o simples IP (Internet Protocol), que provia apenas o endereçamento e o

encaminhamento dos pacotes individuais, e o TCP em separado, que estava preocupado com

as características do serviço, tais como controle de fluxo e recuperação de pacotes perdidos.

Para aquelas aplicações que não queriam os serviços de TCP, uma alternativa chamada User

Datagram Protocol (UDP) foi adicionada, a fim de proporcionar acesso direto ao serviço

básico de IP, gerando o protocolo TCP/IP, o padrão segundo o qual a internet continua

operando até hoje.

Para Castells (2003), a incômoda coexistência, no uso da rede, de planejadores

militares e pesquisadores acadêmicos acabou forçando uma separação entre a parte militar e a

parte civil. Desta forma, no início dos anos 1980, ela foi desmembrada da ARPAnet e criada

uma nova rede militar de dados: a MILnet.

De acordo com o autor, em fevereiro de 1990, a ARPAnet, já tecnologicamente

obsoleta, foi removida de operação, libertando a internet de seu ambiente militar. O governo

norte-americano confiou sua administração à National Science Foundation (NSF). Mas o

controle da NSF sobre a internet durou pouco. Com a tecnologia de redes de computadores no

domínio público, e as telecomunicações desreguladas, a NSF logo encaminhou a privatização

da internet. Na década de 1990, a maioria dos computadores nos EUA tinha capacidade de

entrar em rede, o que disseminou as bases para a propagação da interconexão de redes. Em

1995 a NSFnet foi extinta, abrindo caminho para a operação privada da internet.

Segundo o autor, além da ARPAnet, outro fator que influenciou o crescimento de uma

rede global de redes de computadores foi o Bulletin Board Systems (BBS) ou sistema de

quadro de avisos, o qual surgiu da interconexão de computadores pessoais no final da década

de 1970. Em 1977, dois estudantes de Chicago escreveram um programa que denominaram de

modem, que permitia a transferência de arquivos entre seus computadores; em 1978, fizeram

um outro, o Computer Bulletin Board System, que possibilitou aos computadores armazenar e

transmitir mensagens, sendo que ambos os programas foram liberados para o domínio
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público. Em 1983, Tom Jennings, um programador que trabalhava na Califórnia, criou o seu

próprio programa de BBS, o FIDO, e iniciou uma rede de BBS, a FIDOnet, sendo que a

prática dos BBSs e a cultura elucidada pela FIDOnet influenciaram a configuração da internet

global.

Consoante o autor, outro fato que influenciou a formação de redes de computadores

veio dos usuários do Unix, um sistema operacional desenvolvido pelos Laboratórios Bell, que

foi liberado para as universidades em 1974, inclusive seu código-fonte, com permissão para

alteração, sendo que, em 1978, a Bell distribuiu seu programa UUCP (Unix-to-Unix copy) ,

permitindo a computadores copiar arquivos uns dos outros. Com base no UUCP, em 1979,

quatro estudantes na Carolina do Norte projetaram um programa para comunicação entre

computadores Unix, permitindo a formação de redes de comunicação entre computadores - a

Usenet News - fora do backbone da ARPAnet, ampliando a prática da comunicação entre

computadores. Em 1980, a Usenet News chegou ao departamento de ciências da computação

na Universidade da Califórnia em Berkeley. Como Berkeley era um nó da ARPAnet, um

grupo de estudantes desenvolveu um programa para fazer uma ponte entre as duas redes, que

gradualmente se fundiram possibilitando que várias redes de computadores se comunicassem

entre si. Finalmente essas redes se congregaram na forma da internet.

Segundo Castells (2003), em 1990, Berners-Lee definiu e implementou o software que

permitia obter e acrescentar informação de e para qualquer computador conectado através da

internet: http, MTML e URI (mais tarde chamado de URL - Uniform Re ource Locator). E,

juntamente com Robert Cailliau, construiu um programa navegador/editor em dezembro de

1990 e chamou esse sistema de hipertexto de world wide eb a rede mundial, lançando o

software do navegador da web em 1991. A Netscape Communications tomou disponível na

rede mundial o primeiro navegador comercial o et cape avigator em outubro de 1994 e

somente após o sucesso do Navigator, a Microsoft descobriu a internet, e em 1995, junto com

seu software Windows 95, introduziu seu próprio na egador, o Internet Explorer.

Assim, em meados da década de 1990 a internet estava privatizada e dotada de uma

arquitetura técnica aberta, que permitia a interconexão de todas as redes de computadores em

qualquer lugar do mundo.

O autor afirma também que a contribuição do meio tecnológico, através da internet,

para o novo modelo de negócios, é permitir a escalabilidade, a interatividade, a administração

da flexibilidade, o uso de marca e a personalização num mundo empresarial em rede.

- Escalabilidade: a rede pode incluir tantos ou tão poucos componentes, local ou

globalmente, quantos sejam exigidos para cada operação e cada transação.
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- Interatividade, em tempo real ou escolhido, com fornecedores, compradores,

subcontratados e empregados, num sistema multidirecional.

- Administração da flexibilidade: permite manter o controle do projeto empresarial ao

mesmo tempo em que amplia seu alcance e diversifica sua composição segundo as

necessidades de cada projeto.

- O uso da marca é essencial como um sinal reconhecido de valor, num mundo em que

os compradores têm múltiplas escolhas. Sistemas de informação baseados na internet

permitem feedback positivo de todos os componentes da rede, no tocante aos processos de

produção e vendas, bem como detecção e correção de erro.

- Customização: Se a adaptação aos requisitos do comprador é a chave para a

competitividade na nova economia global, a internet é a ferramenta essencial para assegurá-la

em um contexto de produção e distribuição em grande volume.

Numa sociedade em que firmas privadas são a principal fonte de criação de
riquezas, não é de surpreender que, depois que a tecnologia da internet tomou-se
disponível na década de 1990, a difusão mais rápida mais abrangente de seus usos
tenha ocorrido no domínio dos negócios. A internet está transformando a prática
das empresas em sua relação com os fornecedores e compradores em sua
administração, em seu processo de produção e em sua cooperação com outras
firmas, em seu financiamento e na avaliação de ações em mercados financeiros.
(CASTELLS, 2003, p.56)

Assim, alguns dos benefícios acrescentados pela internet ao modelo de negócio da

empresa de rede são uma capacidade de se desenvolver organicamente com inovação,

sistemas de produção e demanda de mercado, uma forma de comercialização diferenciada,

além de outros benefícios.

2.2.2 A origem e o conceito de comércio eletrônico

2.2.2.1 Comércio Eletrônico

Segundo Turban e King (2004), por comércio eletrônico ou e-commerce entende-se o

processo de compra, venda e troca de produtos, serviços e informações por redes de

computadores ou pela internet, sendo que o produto vendido, o processo e o agente de entrega

podem ser físicos ou digitais, dependendo do grau de digitalização (transformação do físico

em digital).
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Para os autores, na forma tradicional de comércio, as três dimensões são físicas. Já no

comércio eletrônico puro todas elas são digitais. Se uma ou duas delas forem digitais, é

considerado como comércio eletrônico, mas do tipo parcial.

Para Albertin (2001), o comércio eletrônico (CE) ocorre quando toda a cadeia de valor

dos processos de negócio está em um ambiente eletrônico, com aplicação intensa das

tecnologias de comunicação e de informação atendendo aos objetivos do negócio.

De acordo com Turban e King (2004), existem cinco áreas de suporte (pilares) com as

quais o CE precisa contar. São estas: pessoas, políticas públicas, padrões técnicos, parceiros

de negócios e serviços de apoio. As pessoas envolvem vendedores, compradores,

intermediários, funcionários e outros participantes. A política pública diz respeito aos

aspectos legais e políticos determinados pelo governo. Os protocolos e padrões técnicos

envolvem protocolos de pagamento e de segurança, pois as organizações necessitam de

padrões e protocolos para se comunicar com as outras empresas ou mesmo para movimentar

dinheiro on-line com segurança. Os parceiros de negócios são asjoint ventures (associação de

empresas em que é realizada uma parceria que pode ser definitiva ou não, sem que nenhuma

delas perca sua personalidade jurídica e sua autonomia), permutas e parceiros comerciais de

diversos tipos, considerando-se o fato de que o comércio eletrônico muitas vezes é realizado

dentro da cadeia de suprimento e entre parceiros de negócios. Já os serviços de apoio

relacionam-se a pesquisa de mercado, propaganda pagamentos, logística e segurança.

De acordo com Blackwell et aI (2008), para alguns consumidores, comprar é um

trabalho, e não uma diversão. Esses consumidores podem adotar mais facilmente as compras

pela Internet, que são mais rápidas, fáceis e com envolvimento pessoal menor.

Para Turban e King (2004), existem vários tipos de mercados eletrônicos. No B2C

(business-to-consumer, isto é, empresa a consumidor), podemos destacar as lojas e os

shopping centers virtuais. Já no B2B (business-to-business, ou seja, empresa a empresa)

observamos canais privados de vendas (um vendedor - muitos compradores) e de compras

(um comprador - muitos vendedores), os marketplaces eletrônicos (e-marketplaces) e as

bolsas públicas.

Para os autores, uma loja virtual é um site de uma única empresa por meio do qual são
•

vendidos produtos ou serviços. Ela pode pertencer ao fabricante, a um varejista ou a pessoas

físicas que vendem a partir de suas casas. Destaca-se o fato de para que a venda seja realizada

em uma loja virtual são necessários diversos mecanismos, sendo os recursos mais comuns os

abaixo listados:

- Catálogos eletrônicos,
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- Uma ferramenta de busca que ajude o consumidor a encontrar produtos no catálogo,

- Uma "cesta ou carrinho de compras" virtual onde colocar os itens até que o

comprador "vá ao caixa",

- Uma solução de pagamentos para a transferência de créditos,

- Uma área de expedição para gerenciar o envio de produtos,

- Serviço de atendimento ao consumidor, incluindo informações sobre o produto e um

registro para garantias.

Enquanto as lojas virtuais são especificas, os consumidores também podem procurar o

que desejam em shoppings virtuais. Assim como na versão real, o shopping center virtual é

um site que agrega várias lojas.

Conforme Turban e King (2004), existem diversos tipos de lojas e shoppings virtuais:

- Lojas genéricas: São grandes mercados virtuais que vendem todo tipo de produto.

- Lojas especializadas: São lojas que vendem poucos tipos de produtos (ou mesmo

somente um), como livros, flores, vinhos, brinquedos.

- Lojas regionais versus lojas globais. Algumas lojas virtuais, como as de alimentos ou

varejistas de móveis, só atendem a consumidores que residam na vizinhança. Há lojas locais,

no entanto, que vendem para clientes de outros países se eles concordarem em pagar pelo

frete, seguros e outros custos.

- Organizações on-line puras versus lojas de clique e cimento. Existem lojas que são

puramente on-line (virtuais), ou seja, não possuem loja física e todos os contatos com o

cliente são realizados por meio eletrônico, enquanto outras são organizações físicas (reais), já

que algum dos seus contatos com o cliente ocorre de forma física.

Bloch et aI (1996) apud Turban e King (2004) abordaram o impacto dos mercados

eletrônicos nas organizações e nos processos de negócios sob o ponto de vista do valor

agregado, dividindo o impacto dos mercados eletrônicos em três categorias principais:

aperfeiçoamento do marketing direto, transformação das organizações e redefinição das

organizações.

O marketing direto tradicional era feito por reembolso postal (catálogo) e telefone

(telemarketing). Os autores destacaram que os mercados eletrônicos teriam os seguintes

impactos sobre o marketing direto: facilidade para realizar a promoção de produtos e contato

com cliente mais interativo e rico em informações; novo canal de distribuição de produtos;

economia no custo de divulgar informações; ampliação do serviço de atendimento ao

consumidor através de informações on-line; estabelecimento rápido da imagem corporativa na

web para os recém-chegados ou afirmação da imagem e marca para os que já estão no
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mercado; permite a personalização de produtos; propaganda um-a-um; com o pedido feito on-

line, este pode ser melhorado, reduzindo o tempo de processamento e erros.

O segundo impacto diz respeito à transformação das organizações com o aprendizado

organizacional visto que o progresso do comércio eletrônico e o avanço das tecnologias têm

levado as organizações a mudanças estruturais, estratégicas e de processos, além da influência

exercida também pela natureza mutável do trabalho e percepções diferentes quanto a cargos,

carreira e salários.

O terceiro impacto relaciona-se à redefinição das organizações através da criação de

novos produtos ou customização inovadora dos já existentes buscando atender às preferências

dos clientes, o que pode levar à redefinição da maneira como as organizações trabalham;

ampla disponibilidade de informações, o que afeta não só algumas empresas e produtos, mas,

às vezes, setores inteiros; melhoria na cadeia de suprimentos; impactos na manufatura, com a

transformação de linhas de produção em massa para fabricação just-in-time, dependente da

demanda, capacidade de operar várias divisões de manufatura como se estivessem em um

mesmo local e a produção sob encomenda; impactos sobre as finanças e contabilidade, com

novos sistemas; impactos sobre a gestão de pessoas, com mudanças na forma de

recrutamento, treinamento, promoção e crescimento de sistemas de aprendizagem virtual.

Yesil (1999) destaca alguns mitos relacionados ao comércio eletrônico os quais são

citados a seguir:

- Não é possível estabelecer um vínculo de confiança em um ambiente irtual no qual

não se pode ver nem tocar os produtos.

- Pode-se criar uma loja virtual de um dia ara o outro bastando, para isso, digitalizar

as páginas de seu catálogo e passar a exibí-las na in emet.

- Só vale a pena montar a sua loja virtua asa os seus clientes estejam localizados em

uma extensa área geográfica.

- A internet é um ambiente direcionado para as vendas e, com isso, as lojas e

shoppings reais de barro e tijolo acabarão substitu' das pelas lojas virtuais.

- A internet não é um mercado massificado, já que estes presumem a existência de

uma população consumidora homogênea e a internet não é homogênea.

2.2.2.2 Breve histórico do Comércio Eletrônico
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Segundo Turban e King (2004), foi no início da década de 70 que aconteceram as

primeiras aplicações do CE, com inovações como a transferência eletrônica de dados, na qual

se podia transferir dinheiro eletronicamente. Entretanto, sua aplicação limitava-se a grandes

corporações, instituições financeiras e algumas empresas mais arrojadas. Nasceu, então, a

Eletronic Data Interchange (EDI) ou troca eletrônica de dados, tecnologia que possibilita a

transferência eletrônica de documentos como, por exemplo, ordens de compra, faturas e

pagamentos eletrônicos. Essa nova possibilidade ampliou a participação de empresas de

manufatura, de revenda e prestadores de serviço, por exemplo. Com isso, surgiram outras

aplicações de CE, desde negociações de estoques até o sistema de reservas de viagens.

Segundo os autores, à medida que a internet foi se tomando mais comercial e que os

usuários passaram a fazer parte da World Wide Web no início da década de 90, a expressão

eletronic commerce, ou seja, comércio eletrônico, passou a ser utilizada, e suas aplicações se

expandiram rapidamente, principalmente com o surgimento de novas redes, protocolos,

softwares, especificações e o aumento da competitividade entre empresas.

Conforme os autores, desde 1995, os usuários da internet vêm seguindo o

desenvolvimento de diversas aplicações. Quase todas as empresas de médio e grande porte,

em todo mundo, já possuem um site, e várias corporações tem portais em que os funcionários,

parceiros comercias e o público podem acessar informações corporativas. Além disso, tem

crescido o número de organizações que ingressam no comércio eletrônico.

2.2.2.3 Benefícios do Comércio Eletrônico

No comércio eletrônico, com a ampla disponibilidade de informações, o cliente pode

navegar obtendo informações sobre produtos e serviços. Para Albertin (2001), o comércio

eletrônico possibilita:

- Vantagens de custos,

- Diferenciação de produtos e serviços,

- Melhor relacionamento com clientes,

- Entrada mais fácil em alguns mercados,

- Auxílio à introdução de produtos substitutos,

- Eliminação de intermediários,

- Surgimento de novos intermediários que adicionem valor por meio de informação

- Novas estratégias competitivas com o uso de sua tecnologia.
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Já para Turban e King (2004), poucas inovações na história da humanidade reúnem

tantos benefícios potenciais quanto o CE. A natureza global da tecnologia; a oportunidade de

atingir milhões de pessoas; a natureza interativa, suas diferentes possibilidades de utilização,

recursos e a rápida expansão da infra-estrutura que lhe dá suporte, especialmente da web;

expansão do mercado; redução de custos, já que a empresa não precisa arcar com os custos de

criação, processamento, distribuição, armazenamento e recuperação de informações

registradas em papel; possibilidade de se realizar compras ou transações 24 horas por dia;

resultando em benefícios tanto para as organizações, quanto para os indivíduos e para a

sociedade.

Para Blackwell et aI (2008), a vantagem para o consumidor ao realizar compras on-

line está no fato de não depender do horário de funcionamento de lojas e de localização.

2.2.3 Comércio eletrônico atual

Observa-se, atualmente, que, cada vez mais, as pessoas estão substituindo a presença

real nas empresas para a compra de produtos para a reserva de passagens, para o pagamento

de contas, para o planejamento de viagens, para a tomada de preços, entre outras atividades,

por um relacionamento virtual com os fornecedores de produtos. Entendendo que produto,

segundo Kotler (1998, p.28), é "tudo aquilo que atende aos desejos e necessidades dos

consumidores, podendo ser um bem tangível, um serviço ou uma idéia".

Essa mudança de comportamento permite que as pessoas, sem sair de casa, tenham

acesso a um número de informações e bens infinitamente mais numerosos que se tivessem

que deslocar-se, fisicamente, para obtê-los, e, hoje, esta revolução vem mudando o estilo das

pessoas e das empresas que, a cada dia mais, buscam estar se integrando ao comércio

eletrônico.

Segundo dados do Portal e-commerce.org (ver tabela 1), podemos observar que o

Brasil é o sexto país com maior número de usuários da internet, ficando abaixo apenas da
,

China, Estados Unidos, Japão, lndia e Alemanha.
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Tabela 1

Os 20 países com maior número de usuários da Internet

Adoção Crescimento
País ou da %de População dos Usuários
Região Usuários Internet ' . (2008) (2000 - 2008)usuarlOS

1 China 253,000,000 19.0 % 17.3 % 1,330,044,605 1,024.4 %
Estados

2 Unidos 220,141,969 72.5 % 15.0 % 303,824,646 130.9 %
3 Japão 94,000,000 73.8 % 6.4 % 127,288,419 99.7 %

4 índia 60,000,000 5.2 % 4.1 % 1,147,995,898 1,100.0 %
5 Alemanha 52,533,914 63.8 % 3.6 % 82,369,548 118.9 %
6 Brasil 50,000,000 26.1 % 3.4 % 191,908,598 900.0 %
7 Reino Unido 41,817,847 68.6 % 2.9 % 60,943,912 171.5 %
8 França 36,153,327 58.1 % 2.5 % 62,177,676 325.3 %
9 Korea do Sul 34,820,000 70.7 % 2.4 % 49,232,844 82.9 %
10 Itália 34,708,144 59.7 % 2.4 % 58,145,321 162.9 %
11 Rússia 32,700,000 23.2 % 2.2 % 140,702,094 954.8 %
12 Canadá 28,000,000 84.3 % 1.9 % 33,212,696 120.5 %
13 Turkia 26,500,000 36.9 % 1.8 % 71,892,807 1,225.0 %
14 Espanha 25,623,329 63.3 % 1.8 % 40,491,051 375.6 %
15 Indonésia 25,000,000 10.5 % 1.7 % 237,512,355 1,150.0 %
16 México 23,700,000 21.6 % 1.6 % 109,955,400 773.8 %
17 Irã 23,000,000 34.9 % 1.6 % 65,875,223 9,100.0 %
18 Vietnã 20,159,615 23.4 % 1.4 % 86,116,559 9,979.8 %
19 Paquistão 17,500,000 10.4 % 1.2 % 167,762,040 12,969.5 %
20 Austrália 16,355,388 79.4 % 1.1 % 20,600,856 147.8 %

Os 20 Mais 1,115,713,572 25.4 % 76.2 % 4,388,052,548 284.5 %

Resto do Mundo 347,918,789 15.2 % 23.8 % 2,288,067,740 391.2 %

Total - Usuários
Mundo 1,463,632,361 21.9 % 100.0 % 6,676,120,288 305.5 %

Fonte: http://www.e-commerce.org.br/stats.php. Acesso em 15!O9!2010.

Segundo dados do e-bit, a quantidade de e-consumidores no Brasil cresceu de 1.1

milhões de pessoas, em 2001, para 23 milhões, em 2010, conforme tabela 2.

Tabela 2

Quantidade de e-consumidores no Brasil - eBit (em milhões)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
e-Consumidores 1.1 2.0 2.6 3.4 4.8 7.0 9.5 13.2 17,6 23

Fonte: http://www.e-commerce.org.br/stats.php. Acesso em 15!O9!2010.

http://www.e-commerce.org.br/stats.php.
http://www.e-commerce.org.br/stats.php.
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Segundo dados da TIC Domicílios e Usuários 2009 - Total Brasil, uma pesquisa

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em três anos, o

percentual da população com acesso à internet em suas residências praticamente dobrou no

Brasil, segundo a tabela 3. Destaca-se o fato de que a pesquisa elenca apenas os usuários que

acessam a internet de sua residência, não contabilizando, deste modo, acessos de empresas,

lan house e demais locais com acesso disponível à população.

Tabela 3

- ,
PENE TRAÇA0 DA INTERNET NOS DOMICILIOS*

Percentual de domicílios com acesso à internet via um computador doméstico

Fonte: NetView - IBOPE/lNetRatings
2008 2007 2006 2005

Total de 40 30 20 10 40 30 20 10 40 30 20 10 40 30 20
domicílios tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri. tri.

Percentual 21% 20% 19% 18% 18% 17% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11%
* Base: Total de domicílios no país
PainelIBOPE/NetRatings
Fonte: http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-04.htm. Acesso em 12;0412010

Na tabela 4, identificamos outra tendência: o crescimento do comércio eletrônico no

Brasil. Observa-se o crescimento da navegação e da utilização da internet para compras,

sendo que 22% dos entrevistados no quarto quadrimestre de 2008 realizaram ao menos uma

compra na internet nos últimos 6 meses. Os dados mostram que em todos os anos por volta da

metade dos navegantes da rede compraram na internet. Percebendo-se que o percentual de

navegantes é cada vez maior conclui-se que temos um mercado em expansão.

Tabela 4

-NAVEGAÇAO E COMPRAS NA INTERNET
Pessoas com 16 anos ou mais*

Fonte: NetView - IBOPE/lNetRatings
2008 2007 2006

40 tri. 30 tri. 20 tri. 10 tri. 40 tri. 30 tri. 20 tri. 10 tri. 40 tri. 30 tri. 20 tri.
2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006

Navegação** 41% 39% 38% 36% 34% 33% 29% 29% 27% 26% 25%
Compras*** 22% 21% 20% 19% 18% 17% 14% 14% 13% 12% 12%

* Base: Pessoas com 16 anos ou mais que moram em domicílios com linhas telefônicas fixas
** Usou a internet nos últimos 6 meses
*** Navegou e comprou na internet nos últimos 6 meses
Fonte: http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-09.htm. Acesso em 12;0412010

http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-04.htm.
http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-09.htm.
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Na tabela 5, apresentamos a proporção de indivíduos das mais diversas regiões, grau

de instrução, faixa etária, renda familiar, classe social e situação de emprego que buscam

informações e serviços on-line. Observa-se que, em todos os itens pesquisados, pelo menos

68% da população utiliza a internet.

Observa-se que, tanto na área urbana quanto rural, a maior parte da população usa a

internet para busca de informações.

Na divisão geográfica, não observou-se nenhuma dissonância significativa de acesso,

variando de 83% na região Sul a 92% na Região Sudeste.

No quesito sexo, a proporção para homens e mulheres é a mesma.

O grau de instrução, por outro lado, demonstra que quanto maior a escolaridade, maior

é o percentual de pessoas que utilizam a internet para obtenção de informações e serviços.

A faixa etária não representa impedimento para utilização da internet, sendo que o

maior nível de acesso está entre as pessoas que possuem entre 25 e 44 anos (92%). O menor

percentual está na faixa de 10 a 15 anos, que corresponde a 76%. Já para aqueles com idade

igualou superior a 60 anos a internet é utilizada por 82% das pessoas pesquisadas, percentual

pouco inferior a classe de 25 a 44 anos.

Como observado, ainda, as questões sócio-econômicas, renda e/ou situação de

emprego não impedem o acesso à rede de informações disponíveis na web.

Tabela 5

C8 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS QUE USAM A INTERNET PARA BUSCA DE
"'"INFORMAÇOES E SERVIÇOS ON-LINE

Percentual sobre o total de usuários de Internet 1
Percentual (%) Sim Não
TOTAL BRASIL 88 12

, URBANA 89 11
AREA RURAL 77 23

SUDESTE 92 8
NORDESTE 84 16- ,

REGIOES DO PAIS SUL 83 17
NORTE 87 13

CENTRO-OESTE 86 14

SEXO Masculino 88 12
Feminino 88 12

AnalfabetolEducação infantil 68 32
- Fundamental 81 9

GRAU DE INSTRUÇAO Médio 90
Superior 97
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C8 - PROPORÇAO DE INDIVIDUOS QUE USAM A INTERNET PARA BUSCA DE

'"INFORMAÇOES E SERVIÇOS ON-LINE
Percentual sobre o total de usuários de Internet 1

Percentual (0/0) Sim Não
De 10 a 15 anos 76 24
De 16 a 24 anos 91 9

, De 25 a 34 anos 92 8FAIXA ETARIA
De 35 a 44 anos 92 8
De 45 a 59 anos 91 9

De 60 anos ou mais 82 18
Até R$465 78 22

R$466-R$930 84 16

RENDA FAMILIAR R$931-R$1395 89 11
R$1396-R$2325 91 9
R$2326-R$4650 95 5
R$4651 ou mais 91 9

A 96 4

CLASSE SOCIAL 3
B 92 8
C 87 13
DE 79 21

Trabalhador 91 9-SITUAÇAO DE EMPREGO Desempregado 86 14
Não integra a população ativa ~ 81 19

1 Base: 9.747 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de
usuários de Internet).
2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.

3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma
serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por
domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
Fonte: NIC.br - set/nov 2009
Fonte: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2009-total-brasil/index.htm. Acesso em 18/11/2010.

De acordo com a e-bit, empresa especializada em informações de e-commerce no

Brasil, o comércio eletrônico fechou o ano de 2009 com balanço positivo e o faturamento do

setor foi de R$ 10,6 bilhões, um crescimento de 30% ante os R$ 8,2 bilhões de 2008,

superando a previsão de R$ 10 bilhões.

Segundo o estudo exclusivo da 21a edição do Relatório "WebShoppers" realizado pela

e-bit, com o apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), as vendas o -

line para 2010 devem alcançar os R$ 13,6 representando mais de 30% de crescimento.

O diretor geral da e-bit, Pedro Guasti, destaca o crescimento do número de

que realizaram compras on-line em comparação com o total de intemautas no Br

2009, foram 17,6 milhões de pessoas utilizando o canal para realizar suas compra

http://www.cetic.br/usuarios/tic/2009-total-brasil/index.htm.
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26% do total de intemautas no País, sendo a previsão para 2010 de 23 milhões, o que

representa um crescimento ainda maior, de 35%.

Podemos observar também o crescimento do ,numero de e-consumidores

(consumidores eletrônicos). Enquanto em 2008, foram 13,2 milhões de consumidores virtuais

que compraram pela rede, em 2009, esse número avançou para mais de 17,6 milhões de e-

consumidores, um crescimento de 33% em apenas um ano, conforme gráfico 1.

Gráfico 1
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Fonte: e-bitlnformação (www.ehitempresa.com.br). Acesso em 15!Ü5/2010.

Como um dos fatores que contribuiu para o crescimento do comércio eletrônico,

podemos citar o aumento da adesão pelo cartão de crédito, o qual continua sendo o meio de

pagamento preferido na aquisição das principais categorias do comércio eletrônico.

Outro fator de contribuição foi o aumento da confiança e satisfação do consumidor

com os serviços oferecidos pelas lojas virtuais que, conforme gráfico 2, podemos observar
,

que manteve-se acima de 85% durante o ano de 2009, segundo o Indice e-bit/ Internet Segura

de Confiança dos Consumidores de Comércio Eletrônico.

Gráfico 2
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Fonte: e-bitlnformação (www.ebitempresa.com.br). Acesso em 15!Ü5/20 1O



Tanto no varejo tradicional, quanto na internet, podemos observar o aumento da

vendas em determinados períodos. Segundo o e-bit, em 2009, as cinco datas sazonais (Dia da

Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal) renderam um faturamento

de R$ 3,35 bilhões para o e-commerce brasileiro, sendo este superior ao de 2008. O Natal,

mais uma vez, foi o período mais lucrativo para o setor, com R$ 1,63 bilhão, seguido pelo Dia

das Crianças, que, pela primeira vez, ultrapassou o Dia das Mães em faturamento: R$ 450

milhões e R$ 440 milhões, respectivamente. Já o Dia dos Pais faturou R$ 437 milhões,

enquanto o Dia dos Namorados registrou R$ 393 milhões em 2009. Observa-se que no dia dos

namorados, os produtos de destaque foram para o ramo de saúde, beleza e medicamentos,

conforme tabela 6.

Tabela 6
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Fonte: e-bitlnformação (www.ebitempresa.com.br). Acesso em 15!Ü5/2010

De acordo com dados do e-bit, as lojas virtuais registraram cerca de 32 milhões de

pedidos em todo o território nacional e as categorias que mais se destacaram em 2009 foram:

livros, assinaturas de revistas e jornais (1°), saúde, beleza e medicamentos (2°),

eletrodomésticos (3°), informática (4°) e eletrônicos (5°).

2.2.4 Expectativas para 2010

Segundo expectativas do e-bit, a previsão para 2010 é de um crescimento nO•.4.~· ••.•••.~

30% para o comércio eletrônico brasileiro e um faturamento em vendas de bens



pela internet (excluindo-se a venda de passagens aéreas, automóveis e leilões virtuais de

13,6 bilhões. Para o primeiro semestre de 2010, a expectativa é que o setor movimente R$ 6 1

bilhões, de acordo com o gráfico 3. Esse valor deverá representar 45% do total de vendas pela

web do ano todo.

Gráfico 3
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Fonte: e-bitlnformação (www.ebitempresa.com.br). Acesso em 15;05/2010

Já no gráfico 4, podemos observar o aumento de e-consumidores de 2,8 milhões no 1

semestre de 2004 para 19,8 milhões no 1 semestre de 2010, um crescimento de 600%.

Gráfico 4
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Fonte: e-bitlnformação (www.ebitempresa.com.br). Acesso em 15;05/2010



3 METODOLOGIA

3.1 NATUREZA DA PESQUISA

A metodologia utilizada foi a análise de dados levantados através das pesquisas. Foi

empregada a pesquisa bibliográfica. Reuniu-se diversos autores para elaboração da revisão e

fundamentação teóricas recorrendo-se à pesquisa científica descritiva, aliada aos processos de

documentação direta, através da pesquisa de campo, com aplicação de questionário para

levantamento de dados; e de documentação indireta, através da pesquisa bibliográfica em

material já publicado.

Inicialmente, foi apresentada uma pesquisa bibliográfica, pois esta contempla uma

revisão da literatura sobre os assuntos tratados, o que permitiu uma observação das

abordagens dos autores pesquisados e serviu de base para o desenvolvimento de uma pesquisa

descritiva, a qual, Malhotra (2006, p.108) define como "um tipo de pesquisa conclusiva que

tem como principal objetivo a descrição de algo, características ou funções do mercado".

Em um segundo momento, foi elaborado um questionário, aplicado à população de

Volta Redonda, com questões que objetivaram identificar a percepção dos clientes de

farmácias e drogarias perante as ferramentas de comércio eletrônico, sendo esta uma pesquisa

qualitativa. Essa etapa englobou um pré-teste do questionário, a fim de avaliar se o mesmo

atingiu as expectativas com relação às questões apresentadas. Realizou-se também uma

comparação de preços de cestas de medicamentos, elaborando-se, assim, uma pesquisa

quantitativa.

Os aspectos pesquisados neste trabalho, de acordo com o objetivo traçado, relacionam-

se com a adoção ou não do comércio eletrônico pelas farmácias e drogarias de Volta Redn a

e, para isso, pretendeu-se coletar dados referentes à forma de vendas e divulgação empree
nas drogarias e farmácias, por meio de questionário e análise de dados.
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o método de pesquisa utilizado foi a pesquisa survey, a qual é definida por

Pinsonneault e Kramer (1993) como a maneira de coletar dados ou informações sobre

particularidades, ações ou opiniões de um determinado grupo de pessoas representantes de

uma determinada população-alvo, por meio de um questionário.

3.2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS

Para o presente estudo, utilizou-se duas ferramentas de pesquisa: aplicação de

questionários e coleta de dados referente aos preços de medicamentos tanto em farmácias que

utilizam o comércio eletrônico, quanto nas que não utilizam.

A pesquisa realizada buscou informações através da aplicação de questionários

impressos, visualizado no apêndice, e eletrônicosI. Foram aplicados 96 questionários na

cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, no período de 15 de outubro a 03 de novembro de

2010. A escolha dos entrevistados foi feita seguindo-se o critério de acessibilidade.

O questionário buscou investigar a visão dos clientes de farmácias e drogarias quanto

ao atendimento realizado nas mesmas, o interesse em realizar compras de medicamentos via

internet e os benefícios obtidos com a utilização deste meio de comercialização. O

questionário iniciou-se com questões relativas ao perfil do consumidor entrevistado, em

seguida, abordou-se questões relacionadas ao grau de satisfação dos clientes quanto as

compras realizadas em farmácias e o acesso e compras realizados na internet, sendo estas

perguntas fechadas. Por último, havia uma pergunta aberta para que o entrevistado pudesse

realizar um comentário que julgasse importante.

A coleta de preços, por outro lado, buscou realizar uma comparação entre os preços

das farmácias que vendem, tanto em lojas físicas, quanto através do meio virtual, e aquelas

que vendem somente em lojas físicas, investigando aquelas que atendem a população de Volta

Redonda. A pesquisa foi realizada em duas redes que possuem lojas em Volta Redondas que

atendem apenas em lojas físicas, tendo sido escolhidas por possuírem maior número de lojas

na cidade e serem conhecidas. Analisou-se também três farmácias que vendem tanto

fisicamente, quanto virtualmente, sendo que uma possui loja física em Volta Redonda e as

outras duas não possuem.

1 Formulário disponível em:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dG5nNklxWkpCcURvLWZWUDJrS2c FE6 Q



4 ESTUDO DE CASO

4.1 VOLTA REDONDA

Volta Redonda pertence à Região do Médio Paraíba, composta pelos municípios de:

Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro,

Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

A escolha do município de Volta Redonda foi embasada com dados socioeconômicos

consultados no Censo 2009, do IBGE. Volta Redonda é a cidade que apresenta o maior

número de micro e pequenas empresas na região Sul Fluminense, além do fato de ser levado

em consideração o porte da cidade, que possui, segundo o Portal Volta Redonda, 242.839

habitantes, o que corresponde a aproximadamente 30% do total da população da região.
,

Outro fato analisado foi o Indice de Qualidade dos Municípios - IQM, que tem a

finalidade de avaliar as condições dos municípios para atrair investimentos, bem como sua

capacidade de multiplicar os benefícios advindos. O IQM apresenta, a partir de sete grupos de

indicadores abordando aspectos das condições básicas consideradas necessárias ao eventual

investimento, uma classificação geral de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Os

indicadores considerados são:

-Centralidade e vantagem de localização: capacidade do município para estabelecer

vínculos com mercados vizinhos;

-Qualificação da mão-de-obra: representa o padrão de formação educacional da

população, do ponto de vista da especialização e profissionalização;

-Riqueza e potencial de consumo: demonstra a riqueza existente no município,

representada pela sua produção e pelo nível de rendimento de seus habitantes;

-Facilidades para negócios: facilidades existentes para a operação das empresas e de

seus funcionários;
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-Infra-estrutura para grandes empreendimentos: demonstra a presença, no município,

de condições favoráveis à implantação e operação de empresas de grande porte;

-Dinamismo: demonstra o dinamismo da economia local, representada pela existência

de alguns serviços especializados e pelo nível de suas atividades;

-Cidadania: representa as condições de atendimento às necessidades básicas da

população do município.

Segundo o IQM - 2005, Volta Redonda possui índice de 0,5619 e encontra-se

classificada em 4° lugar no ranking dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. A classe

econômica predominante no município é a classe C1 (Renda familiar mensal de R$ 1.400,00),

com 21.056 domicílios urbanos.

Observa-se, segundo o Portal Volta Redonda2, que o PIB Per capta da cidade é de

26.337.

Visto que o estudo busca analisar a adoção ou não de ferramentas do comércio

eletrônico pelas farmácias e drogarias de Volta Redonda, observa-se, segundo o IBGE (2005),

que o número de estabelecimentos de saúde no município é de 212, sendo que destes, 81 são

públicos, 120 privados com fins lucrativos e 11 privados sem fins lucrativos.

De acordo com o portal Volta Redonda, o município possui 4 pronto-socorros, são

realizadas mensalmente 61.530 consultas, 1.586 internações, 331 cirurgias, contando com 557

médicos em todas as especialidades, 96 odontólogos e 118 Enfermeiros.

4.1.1 Histórico

Segundo o Portal Volta Redonda, em 1727 os jesuítas abriram caminho para a

colonização do Médio Vale do Paraíba. Entretanto, somente em 1744, os primeiros

desbravadores denominaram a curva do Rio Paraíba do Sul de Volta Redonda.

Instalaram-se várias fazendas na região, entre estas: Três Poços, Belmonte, Santa

Cecília, Retiro e Santa Rita, cujos nomes ainda vigoram como de bairros.

No entanto, apenas em 1926, Volta Redonda conseguiria o seu estabelecimento como

oitavo distrito de Barra Mansa.

Conforme o IBGE, a partir de 1897, fazendeiros mineiros dedicados à pecuária

passaram a adquirir os cafezais, para transformá-los em fazendas de criação de gado.

2 Disponível em:
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/

http://www.voltaredonda.rj.gov.br/


De acordo com o portal Volta Redonda, a industrialização de Volta Redonda iniciou-

se em 1941, durante a 11 Guerra Mundial, com a instalação da Companhia Siderúrgica

Nacional (CSN), marcando as bases da industrialização brasileira.

Operários vindos das mais diversas regiões perceberam a desvantagem da dependência

do distrito para com o município-sede, acontecendo em 17 de julho de 1954 a emancipação de

Volta Redonda.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.2.1 Questionário

4.2.1.1 Perfil dos Informantes

Dentre aqueles que responderam ao questionário, 50 são do sexo masculino e 46 do

sexo feminino, conforme gráfico 5, sendo todos moradores da cidade de Volta Redonda.

Gráfico 5

Sexo~
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Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.

Com relação à idade dos informantes, 4% encontra-se entre 15 à 19 anos, 59% entre 20

à 29 anos, 31% entre 30 e 49 anos e 5% têm 50 anos ou mais, de acordo com o gráfico 6.
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Gráfico 6
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Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.

Analisando-se a renda média familiar mensal, ou seja, o total de rendimentos da

família, observa-se, conforme o gráfico 7, que a maior parte dos respondentes encontra na

faixa de R$ 2.300 à R$ 4.600, com 33%; em seguida, encontra-se a faixa de R$ 1.400 à R$

2.300, com 29%; logo após, temos 20% entre R$ 950 e R$ 1.400.

Gráfico 7
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Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.



4.2.1.2 Acesso a internet e compras on-line

Verificando o acesso dos respondentes a internet, observa-se que 44% tem acesso

internet diariamente e 40% tem acesso durante boa parte do dia, segundo gráfico 8, sendo que

46% já realizaram compras na internet algumas vezes e 40% realizam compras na internet

constantemente, e apenas 13% nunca realizaram compras virtualmente, de acordo com o

gráfico 9.

Gráfico 8
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Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.

Gráfico9
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Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.

Buscando analisar a satisfação dos respondentes com relação ao atendimento recebido

nas lojas físicas de drogarias e farmácias em Volta Redonda, verifica-se que 34% encontram-

se satisfeitos, 27% sentem indiferença e 38% encontram-se pouco satisfeitos ou insatisfeitos,

conforme observado no gráfico 10.
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Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.

Quando perguntados sobre a possibilidade de realização de compras de medicamentos

via internet, 28% responderam que realizariam compras pela internet normalmente, 26%

realizariam poucas vezes e 26% efetuariam várias vezes. Associando-se àqueles que

realizariam normalmente, várias vezes e sempre, temos 67% dos respondentes, segundo o

gráfico 11.

Gráfico 11
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Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.

Procurou-se investigar as vantagens percebidas pelos clientes com relação à compra de

medicamentos e outros produtos em farmácias e drogarias virtuais. Foram abordadas cinco

vantagens para que o respondente pudesse classificá-las segundo suas percepções de um a

cinco, sendo um o de maior importância e sem repetição do grau de relevância. Como o a



um é o mais importante, recebe peso cinco. O grau de importância dois recebe peso q

assim, chegando ao grau de importância cinco, que recebe peso um. No item comodida e

exemplo, 36% dos respondentes consideraram grau de importância 1, ou seja, peso S- 2..,'Y<

atribuíram grau 2, isto é, peso 4; 16% atribuíram importância 3, ou seja, peso 3· •..

sucessivamente, 8% conferiram peso 2 e 17% imputaram peso 1, conforme tabela 7, na qua

pode ser observada os graus de importância atribuídos pelos clientes a cada vantagem.

Tabela 7

Vantagens para um serviço de entrega de medicamentos e/ou produtos
comercializados por farmácias via internet em ordem de importância

De 1 a 5, sendo 1 o mais importante
Opção 1 2 3 4 5

Comodidade 36% 23% 16% 8% 17%

Possibilidade de realizar compras
15% 25% 18% 15% 27%

24 horas por dia
Economia de tempo e esforço 25% 17% 33% 20% 5%

Utilizar o tempo livre para
23% 22% 27% 22% 6%

outras atividades

Facilidade para comparar preços 16% 8% 10% 20% 46%

Fonte: Questi onári o
Elaborado pela autora em 06/11/2010.

Realizou-se, então, uma média ponderada para obter o grau de importância médio

dado a cada vantagem percebida, conforme analisado na tabela 8.

Tabela 8

Média das vantagens do comércio eletrônico para farmácias e drogarias

Opção Média Ponderada

Comodidade (36 x 5) + (23 x 4) + (16 x 3) + (8 x 2) + (17 x 1) / 15 = 23,53%

Possibilidade de realizar compras
(15 x 5) + (25 x 4) + (18 x 3) + (15 x 2) + (27 x 1) / 15 = 19,06%

24 horas por dia
Economia de tempo e esforço (25 x 5) + (17 x 4) + (33 x 3) + (20 x 2) + (5 x 1) / 15 = 22,47%

Utilizar o tempo livre para
(23 x 5) + (22 x 4) + (27 x 3) + (22 x 2) + (6 x 1) / 15 = 22,26%

outras atividades

Facilidade para comparar preços (16 x 5) + (8 x 4) + (10 x 3) + (20 x 2) + (46 x 1) / 15 = 15,20%

Fonte: Questionário
Elaborado pela autora em 06/11/2010.



As três vantagens apontadas pelos respondentes como de maior importância foram:

comodidade, economia de tempo e utilizar o tempo livre para outras atividades.

No que se refere à comodidade, se deslocar e carregar bolsa foram aspectos

mencionados. Além disso, respondentes declararam que "O atendimento nas farmácias não é

bom. Comprando pela internet não teria esse problema." e, com relação à compra pela
,

internet, "E simples, rápido, não enfrentamos filas, podemos comparar melhor os preços,

pesquisar em vários lugares e sem sair de casa. "

Quanto as segunda e terceira vantagens, alguns comentários encontrados na pesquisa

de mercado resumem bem que o problema não é apenas a falta de tempo em si, mas, também,

a relutância em gastar seu tempo livre fazendo compras de medicamentos em lojas físicas,

conforme algumas declarações: "Prefiro pagar taxa de frete não gastando tempo para ir à

farmácia e poder usar meu tempo para outra coisa" e "Não gosto de ter que ir a farmácia.

Isso não é lazer. " Nesse sentido, os resultados da pesquisa condizem com o que escreveram

Blackwell et aI. (2008) sobre o uso de tempo por pessoas que não consideram o ato de ir às

compras uma diversão: os respondentes procuravam dedicar seu tempo livre a atividades que

lhes dessem prazer.

Outros comentários realizados pelos respondentes da pesquisa com relação a compra

virtual de medicamentos foram: "Acho que seria muito bom se houvesse essa possibilidade. ",

"Seria uma boa idéia. ", "Facilitaria as compras. "

Um ponto que foi levantado pelos respondentes seria o problema de entender a letra

dos médicos na receita na hora de realizar a compra e a possível necessidade de urgência na

entrega dos medicamentos.

4.2.2 Comparação de preços

A pesquisa foi realizada em cinco drogarias: Drogaria Moderna, Drogaria Retiro e

Droga Raia, que possuem loja física em Volta Redonda, assim como Vitanet e Onofre, as

quais não possuem loja física na cidade citada, mas vendem virtualmente.

A Drogaria Moderna possui site institucional, conforme observado na figura 1. No

entanto, não vende pela internet. Através do site, somente é possível consultar o preço de

alguns produtos de alguns setores, como higiene pessoal e oral e suplementos alimentare .

Entretanto, não é possível a pesquisa a preços de medicamentos. Estão disponí ei o

também informações referentes à empresa.
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Fonte: http://www.drogariamodema.com.br/. Acesso em 18/11/2010.

A Drogaria Retiro não vende on-line e não possui site disponível na internet.

Já a Droga Raia possui um site, conforme figura 2, o qual disponibiliza informações

institucionais e possibilita a compra pela internet. O site da mesma permite a consulta de

produtos e medicamentos, tanto por seção (saúde, artigos para crianças, beleza e cuidados
,

diários), quanto pelo nome do produto. E possível montar e visualizar a cesta de compras e a

mesma realiza entregas na cidade de Volta Redonda.

http://www.drogariamodema.com.br/.


Figura 2
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Fonte: http://www.drogaraia.com.br/RaiaEcommWeb/localizarCepInicial.do?nrCep=27211-670.

Acesso em 18/11/2010.

Voltando-se para as empresas que não possuem loja física em Volta Redonda, temos a

Onofre e a Vitanet.

A Onofre possui site e vende pela internet, conforme figura 3, e há disponibilidade de

entrega em Volta Redonda. Assim como no site da Droga Raia, é permitido consultar por

seção (cuidados pessoais, saúde, farmácia, genéricos, beleza, lançamentos e ofertas) e por

produto. Também estão disponíveis no site informações institucionais.

http://www.drogaraia.com.br/RaiaEcommWeb/localizarCepInicial.do?nrCep=27211-670.


Figura 3
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Fonte: http://www.onofre.com.br/onofrelhome.aspx. Acesso em 18/11/2010.

Com relação à Vitanet, que também possui site, conforme visualizado na figura 4, e

vende virtualmente, não é permitido consultar por departamentos os produtos que estão

classificados com os seguintes tipos: Medicamentos, Oncológicos e Retrovirais. Os mesmos

só podem ser consultados e listados partindo-se da busca por palavra-chave. No site da

empresa, é possível verificar informações institucionais. Entretanto, com relação à venda de

produtos, a maior parte dos produtos pesquisados não pode ser encontrada no site. Por isso,

essa empresa não será considerada para comparação de preços, já que em um caso real de

compra os medicamentos não estariam disponíveis para entrega em Volta Redonda.

http://www.onofre.com.br/onofrelhome.aspx.


Figura 4

Site Vitanet
\ Itcntt - Molilla Firdo

Arquivo Editar ~iblr .t!istóflcO Fayoritos ferramtnl!5 1Yda

• C 1't '-_ http:/íwww.Vltanet.com.brí

..•Vitanet

Televendas: (21) 2563·0200 ou (21) 2173-3000
Rua do :oso 100. Pr d B '1dei •Rio de Janejo

A filial de Jacarepaguá estará aberta no feriado do dia 2 de novembro I
Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00

••••••••• '""'"""-.............. ••• •••••• ••••• ••••••• o ••••••••••••••• o ••__ o o __ o ••o o o o •• __ o o ••••• 0 •• o o __ o •••••••• o __ •••• o __ o __ o •• 0_ •• 0 0 __ o 0_. •• o o o __ o o o __ ••• o o o o o •• o o o • o o __ o __ •• o o • • ••• • o •••• o o • o o.

Concluído

Fonte: http://www.vitanet.com.br/. Acesso em 18/11/2010.

Ao realizar a pesquisa de preços, verifica-se que ao comparar os preços de uma cesta

de medicamentos das drogarias que vendem apenas fisicamente, ou seja, Drogarias Moderna e

Retiro, e a que vende física e virtualmente, a Droga Raia, e a Onofre, que só atende a cidade

de modo virtual, é possível observar, na tabela 9, que o valor total da compra é mais baixo nas

lojas virtuais.

Apesar de, na compra virtual, haver incidência de frete para o CEP 27211-670, que

corresponde à Rua Mil e Quarenta e Três, no bairro Volta Grande IV, Volta Redonda, no

valor de R$ 8,45 para a Droga Raia e R$ 22,20 para a Onofre, o valor destas cestas de

compras continua sendo mais baixo, visto que os preços dos medicamentos são menores

comprando-se on-line.

Apesar do valor de frete pago pela entrega realizada pela Onofre seja bem maior q e o

da Droga Raia, o valor total da cesta de medicamentos é menor, sendo de R$ R$ 239 74 para

compra realizada na primeira e R$ R$ 241,67 na compra realizada na segunda.

http://www.vitanet.com.br/.


Tabela 9

Comparação de preços de uma cesta de compras

Drogaria Drogaria Droga Droga Ono reProdutos Moderna Retiro Raia Raia (virtua(física) (física) (física) (virtual) .
Paracetamol 750 mg Medley R$ 10,00 R$ 8,83 R$ 13,20 R$ 7,81 R$ 6,51Genéricos com 20 comprimidos

Cataflam 50 mg com 20 R$ 21,80 R$ 20,00 R$ 17,15 R$ 16,50 R$ 16,83comprimidos

Benegrip 500 mg com 6 R$ 4,59 R$ 4,69 R$ 4,52 R$ 4,29 R$ 4,53~omprimidos

Amoxilina Adulto 500 mg com R$ 20,89 R$ 16,14 R$ 12,74 R$ 18,37 R$ 12,59t21comprimidos

Crestor 10 mg com 30 R$ 117,20 R$ 89,58 R$ 92,09 R$ 88,61 R$ 90,38comprimidos

Synthroid 88 mcg com 30 R$ 25,33 R$ 25,32 R$ 21,67 R$ 20,85 R$ 21,27comprimidos

Calman com 20 comprimidos R$ 17,72 R$ 18,71 R$ 14,90 R$ 15,99 R$ 14,07

Calcium
(Calcium +Vitamina C R$ 22,10 R$ 8,95 R$ 22,55 R$ 12,19 R$ 10,03
1000mg 1° Comprimidos
Efervescentes)
Calcium D3 600 Mg com 30 R$ 22,90 R$ 26,33 R$ 26,03 R$ 24,52 R$ 22,07
comprimidos

Ginseng com 45 comprimidos R$ 16,70 R$ 26,20 R$ 26,77 R$ 24,09 R$ 19,26

Sub-Total R$ 279,23 R$ 244,75 R$ 251,62 R$ 233,22 R$ 217,54

Frete para o CEP 27211-670 - - - R$ 8,45 R$ 22,20

Total R$ 279,23 R$ 244,75/ R$ 251,62 R$ 241,67 R$ 239,74

Fonte: Pesquisa de preços
Elaborado pela autora em 01/11/2010

Outra comparação possível é sobre os valores da cesta de medicamentos da Droga

Raia física e virtual: realizando-se a compra virtualmente, o valor da cesta é de R$ 233,22 e

com o frete é de R$ 241,67. Já com a compra de medicamentos sendo realizada na lo"a

física, o valor da cesta é de R$ 251,62, ou seja, o valor da cesta de medicamentos on-line é

mais barato, mesmo considerando-se a incidência de frete para entrega da mesma.



4.2.3 Limitações de venda

Urna limitação de venda de medicamentos em farmácias e drogarias virtuais que foi

abordado pelos entrevistados está relacionada à venda, pela internet, de medicamentos

controlados, já que é necessária a retenção da receita médica.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o governo publicou a

Portaria 344 buscando estabelecer um sistema único para controle do comércio e uso de

substâncias e medicamentos controlados.

A Portaria SVS/MS nO344/98 proibe a venda via internet de medicamentos a base de

substâncias sujeitas a controle especial, corno, por exemplo, substâncias anabolizantes,

psicotrópicas e entorpecentes.

Na internet é permitida apenas a consulta de preços, mas a venda não. A compra é

somente no balcão da loja, pois é retida a receita de controle. Porém, medicação normal que

não é solicitado receita de controle, pode ser vendida pela internet.



5 CONCLUSÃO

As principais conclusões obtidas através do estudo são:

- Comodidade e conveniência são as motivações fundamentais para se realizar

compras através da internet. Economia de tempo e esforços, assim como poupar os

inconvenientes do ambiente físico (fila, falta de espaço) foram as principais causas aludidas

para se escolher realizar compras de medicamentos via internet.

- Apesar da comodidade atribuída pelos respondentes ao serviço on-line, alguns

demonstraram receio com relação ao entendimento da letra do médico e ao tempo de entrega.

- Conforme observado na pesquisa do e-bit, os artigos de saúde, beleza e

medicamentos encontram-se em 2° lugar na lista de categorias que mais se destacaram em

2009 na venda de lojas virtuais, o que demonstra que as farmácias e drogarias que adotam

esse tipo de comercialização podem obter um diferencial frente as que não adotam,

destacando-se o fato do crescente número de e-consumidores e da adoção da internet para a

realização de compras virtuais.

- Um ponto observado nos sites consultados das drogarias é que alguns são mais

completos, com pesquisa de preços por seções e por nome do produto, além de informações

institucionais. Já em outros, as informações são mais limitadas.

- Apesar da compra on-line implicar em pagamento de frete, mesmo assim o valor

para uma cesta de medicamentos on-line é menor do que uma cesta de medicamentos de uma

loja fisica. Outro ponto a ser destacado é que comparando-se o valor de uma cesta de

medicamentos da Droga Raia, uma drogaria que atende a cidade de Volta Redonda tanto

física como virtualmente, o valor da cesta virtual é mais barato, mesmo com a incidência de

frete para entrega.

- A cidade de Volta Redonda é atendida virtualmente apenas pela Droga Raia e Onofre

e várias que vendem apenas fisicamente. Devido a esse fato, e visto o interesse dos clientes

em realizar compras de medicamentos pela internet, a empresa que adotar essa forma de

comercialização pode obter uma vantagem competitiva frente às outras.



Uma limitação do estudo foi não verificar os motivos que levam as pessoa

utilizarem a internet, ou seja, se a empregam para fins de trabalho, estudo, compras ou lazer.

Como limitação à utilização da internet para venda de medicamentos on-line, existe a

proibição de vendas de medicamentos sob controle especial realizada por parte da Anvisa,

impedindo a comercialização deste tipo de produto via internet.

Como proposição para continuidade deste estudo, sugere-se realizar uma pesquisa com

os responsáveis pelas farmácias e drogarias em Volta Redonda buscando verificar os motivos

que levaram a não adotar o meio de comercialização virtual, sendo que algumas empresas não

possuem nem site e outras possuem site apenas institucional, não utilizando-o para venda de

produtos.

Outra posição para futuros trabalhos seria verificar como as farmácias e drogarias que

comercializam virtualmente conseguem vender medicamentos com valores mais baratos do

que os vendidos em farmácias e drogarias físicas.
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APÊNDICE

PESQUISA DE MERCADO
Este questionário visa realizar uma pesquisa relacionada à utilização e adoção do comércio eletrônico pelas
farmácias localizadas na cidade de Volta Redonda, sendo um Trabalho de Conclusão de Curso cujo título é
"Comércio eletrônico como ferramenta competitiva em um cenário globalizado. Estudo de caso: Drogarias e
farmácias localizadas na cidade de Volta Redonda".

l-Qual a sua idade?
(em anos)

( ) 15 à 19 ( ) 20 à 29 ( ) 30 à 49 ( ) 50 ou mais

2- Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

3-Qual seu nível de renda média familiar mensal (Total de rendimentos da família)?
( ) Até R$ 600,00 () Até 950,00 ( ) Até R$ 1.400,00 () Até R$ 2.300,00
( ) Até R$ 4.600,00 () Até R$ 8.100,00 () Até R$ 14.400,00

4-Qual é seu grau de satisfação com o atendimento nas farmácias e drogarias em Volta Redonda?
( ) Insatisfeito ( ) Pouco satisfeito () Indiferente () Satisfeito () Muito Satisfeito

5-Com qual frequência você tem acesso a internet?

( ) 1 a 2 vezes p/ ( ) 3 a 5 vezes
p/ semana

Durante boa
( ) Diariamente ( ) parte do dia.( ) Raramente

semana

6-Você já realizou compras pela internet?
( ) Nunca ( ) Poucas vezes ( ) Constantemente

7-Você utilizaria um e
fosse solicitado pela .
( ) Nunca

iço de entrega de medicamentos e/ou outros produtos comercializados em farmácias que
e e?

Poucas vezes ( ) Normalmente ( ) Várias vezes ( ) Sempre

.
1 ao de importância para um serviço de entrega de medicamentos e/ou

'a internet.

o ão repetir o grau de importância)

8-Coloque as antag

produtos comercializad

(De 1 a 5, sendo 1 o ma' i

( ) Comodidade Economia de tempo e esforço ( ) Facilidade para
comparar

( ) Possibilidade de realizar co
. .
zar o tempo livre paraa preços

24 horas por dia
. idadesa a 1

9-Gostaria de fazer algum comentário sobre comp a


