
O e-commerce conseguiu
minimizar dois dos maiores obstácu-
los a uma boa experiência no varejo.
Minimizou o fator "heterogeneida-
de" ao oferecer urna experiência
bem mais consistente para cada
cliente -o site nunca chega atra-
sado ao trabalho, nunca está de
mau humor ou é pouco atencioso
e geralmente sabe o que o cliente
comprou antes- e minimizou o fa-
tor "perecibilidade" ao permitir a
pesquisa e compra de produtos 24
horas por dia, sete dias por semana
-o que é vital para o sem-número
de consumidores que se consideram
sem tempo para nada. Sem dúvi-
da, o comércio eletrônico possui
algumas vantagens sobre as lojas
do "mundo real". Mas como um
varejista on-line pode se diferenciar
de outro?

As pesquisas iniciais sobre co-
mércio eletrônico indicavam que
o varejo cresceria em uma espiral

interminável de guerras de preço.
Pesquisas mais recentes, porém,
descobriram que os consumidores
estão dispostos a pagar preços mais
elevados nas compras com varejis-
tas on-line de alta qualidade e nos
quais eles confiam.

Resolvemos, portanto, pergun-
tar: o que os clientes valorizam e
utilizam para diferenciar um site
de outro? Exploramos essa questão
entrevistando 338 consumidores
norte-americanos (52% dos quais
mulheres com idade média de 25
anos) que tinham feito havia pou-
co tempo uma transação on-line.
Determinamos como eles avalia-
ram a qualidade da experiência
e, vale adiantar, 189 reclamaram
de algum problema ou falha em
sua última transação na rede. Os
resultados demonstraram que as
percepções de qualidade e satisfa-
ção com compras on-line dependem
de três fatores:

• Interação com o site.
• Entrega do produto.
• Prontidão para enfrentar proble-
mas quando estes acontecem.

E muito importante: desses três
fatores, é a entrega do produto que
exerce a maior influência sobre a sa-
tisfação dos clientes e sua intenção
de fazer compras futuras.

INTERAÇÃO COM O SITE
Cinco atributos influenciam a

maneira como os clientes avaliam
a qualidade de suas interações com
o site: facilidade de uso, privacidade,
design simples, consistência e flexi-
bilidade, boas informações.

Facilidade de uso
Uma das forças do varejo on-line

—estoque sem fim— pode se tornar
rapidamente uma fraqueza se o site
for difícil de usar. Os clientes que-
rem mecanismos de busca fáceis de
acessar e que os ajudem a achar os



produtos na maior velocidade pos-
sível. Na Best Buy os consumidores
on-line podem buscar produtos com
base na categoria e, em seguida,
refinar essa busca dentro de cada
categoria, com base em caracte-

rísticas relevantes, como marca
e preço. Isso tudo com o menor
número de cliques possível. A fa-
cilidade de navegação também é
extremamente importante. Sem
isso, os consumidores podem

se perder e, no final das contas,
deixar o «te frustrados.

Privacidade
Os consumidores querem ter

certeza de que as interações com
o site são privativas e de que as
informações sobre eles -como as
relativas a cartão de crédito- estão
em segurança. No esforço para pro-
mover a segurança on-line, o Google
introduziu o Google Checkout, um
site em que clientes fiéis preenchem
informações pessoais e números do
cartão de crédito para em seguida
poder comprar itens de varejistas
patrocinados. O Google inicia a
transação, mas não compartilha as
informações com o site do varejista.
Assim, aumenta a segurança ao li-
mitar a exposição de informações
do cliente para os varejistas.

Os consumidores não estão
preocupados com a privacidade
apenas por conta de ameaças exter-
nas, como os hackers, mas também
com a possibilidade de os varejistas
compartilharem suas informações
pessoais.

simples
O design de um site— texto, for-

mato, estilo, cores etc.- é extrema-
mente importante para facilitar a
transação on-line. E o equivalente ao
ambiente criado pela loja. Os clien-
tes querem um site que seja visual-
mente agradável, mas não confuso.
O uso excessivo de animação, cores
e outros efeitos podem afastá-los da
experiência de compra.

Além disso, os varejistas devem
estar atentos ao tamanho do texto e
da fonte utilizada, assim como à cor,
para que facilitem a leitura. Por exem-
plo: letras vermelhas sobre fundo azul
podem ser muito difíceis de ler.

Outro aspecto importante é
mostrar descrições detalhadas
e representações visuais dos pro-
dutos. Os clientes geralmente pre-
cisam ver o objeto para verificar e



• A oportunidade de falar com
alguém

Clientes de varejo que enfrentaram
um problema tentarão resolvê-lo de dois
modos. Alguns buscam a solução no
próprio s/te, olhando as FAQs (perguntas
mais freqüentes), tutoriais on-line ou na
seção "fale conosco". Eles não buscam
interações pessoais. Na verdade, pre-
ferem evitá-las.

Por outro lado, alguns clientes que-
rem falar com uma pessoa para resol-
ver o problema. Quando os problemas
acontecem, esses clientes mais do que
desejam deixar de lado seu papel de
"funcionário parcial" e querem que o
varejista assuma total responsabilida-
de pela solução do problema. Mandar
um e-mail sem destinatário claro, que
pode ser respondido em até 48 horas,
não é uma opção viável para esses
consumidores.

Geralmente, quando um problema
acontece, esses clientes querem a ga-
rantia de que poderão falar com alguém
que eles reconhecem como capaz de
enfrentar o problema rapidamente. Para
lidar com essa questão, varejistas on-
line, como a fabricante de computadores
Dell, oferecem aos clientes a oportunida-
de de conversar com um suporte técnico
por telefone 24 horas por dia, sete dias
por semana. Essas empresas também
oferecem aos clientes a possibilidade
de participar de chats on-line com um
representante da companhia.

Oferecer aos clientes métodos para
dar feedback e relatar problemas é es-
sencial para melhorar a qualidade das
operações de serviços dos varejistas
on-line. Se um cliente vive um problema
e não encontra um método adequado
para entrar em contato com o varejis-
ta, a empresa corre o risco de perder o
cliente, outros consumidores (por meio
do boca-a-boca) e a oportunidade de
impedir problemas futuros.

Oferecer suporte on-line ou por meio
de um ca// center para enfrentar falhas
no serviço é apenas o primeiro passo.

Os varejistas on-line devem fazer com
que o processo de feedback seja o mais
fácil possível e em seguida dar seqüên-
cia ao atendimento para resolver o pro-
blema. Perguntas por e-mail que ficam
sem resposta ou longas esperas em ca//
centers servirão apenas para aumentar
a insatisfação.

• Justiça na política e nos
procedimentos

Um varejista on-line deve garantir que
suas políticas e seus procedimentos se-
jam justos e claramente estabelecidos de
modo que o cliente saiba o que esperar
se um problema acontecer.

Deve-se garantir que os clientes não
incorram em novos gastos por conta de
erros do varejista. Por exemplo, se um
artigo errado é enviado para o consu-
midor, o varejista deve pagar os gastos
de devolução.

Os clientes querem que os proce-
dimentos, justos, sejam estabelecidos
antes da compra. Isso significa conhecer
o processo de devolução de artigos, A
L. L. Bean, por exemplo, estabelece em
seu site que, se um produto não satisfaz
totalmente o cliente, este pode devol-
ver a qualquer momento, oferecendo
um passo-a-passo detalhado sobre
o que fazer para conseguir uma troca
ou efetivar uma devolução. Os consumi-
dores sabem com antecedência que a
L. L. Bean está comprometida em asse-
gurar que eles fiquem felizes com suas
compras.

Se um varejista on-line contratar de
terceiros qualquer estágio da transação
ou da entrega, deve ser do próprio vare-
jista, não do consumidor, a responsabili-
dade de fazer com que esse terceirizado
resolva problemas no serviço. Os consu-
midores on-line não querem tratar com
uma terceira parte na transação.

As políticas e procedimentos que
não sejam justos e estabelecidos com
clareza podem desgastar a confiança
no varejista, porque os clientes sentem
que não tiveram condições de fazer

uma compra plenamente informados
das regras.

1: Compensação e desculpas
Apesar dos maiores esforços dos va-

rejistas, problemas sempre podem acon-
tecer -e acabam acontecendo mesmo.
Quando há problemas nos serviços, os
varejistas on-line devem entender a im-
portância de tomar medidas adicionais,
que vão além da solução do problema, a
fim de satisfazer os consumidores.

Por exemplo, o varejista pode preci-
sar oferecer compensação monetária,
produtos gratuitos e talvez apenas uma
simples desculpa. Freqüentemente, os
clientes querem somente que o varejista
admita o erro e peça desculpas. O "cus-
to" de uma desculpa é mínimo se com-
parado a futuras perdas de faturamento
com consumidores insatisfeitos.

Embora muitos consumidores estejam
satisfeitos com uma desculpa, algumas
falhas e alguns clientes requerem com-
pensação, financeira ou não. Por exemplo,
se um cliente faz um pedido com prazo
de entrega entre sete e dez dias e acaba
não recebendo a encomenda no prazo,
ele não deve ser penalizado pelo erro do
varejista.

Muitos varejistas on-line reenviariam
um artigo que não foi entregue, mas fa-
riam os clientes esperar outros sete ou
dez dias até que o produto chegasse.
Assim, o cliente poderia acabar espe-
rando mais de dez dias para receber a
encomenda.

Bem poucos clientes iniciariam uma
transação com um varejista on-line se
soubessem que levariam três semanas
para receber sua compra. As empre-
sas precisam estar atentas ao período
já transcorrido e oferecer entrega rápida
de artigos que não tenham chegado no
prazo ao cliente. Isso se aplica especial-
mente aos consumidores que pagaram
mais por um prazo menor de entrega.

Outra forma de compensação é ofe-
recer descontos em outras mercadorias
ou frete gratuito para pedidos futuros.



justificar a decisão de compra. Al-
guns varejistas chegaram a incluir
uma função de "teste". É o caso da
Lands' End, que permite que o
cliente veja a roupa em um mane-
quim que possua suas medidas.

A consistência de um site é neces-
sária para desenvolver e manter uma
base de clientes on-line. Os consumi-
dores usam frases como "este site está
sempre fora do ar" ou "este «te nunca
funciona", mesmo depois de apenas
algumas poucas visitas a um site que
tem problemas quanto a sua confia-
bilidade. Os aplicativos e os hiperlinks
do site também devem funcionar de
modo apropriado. Os hiperlinks não
podem levar a caminhos sem saída
ou a um destino errado.

Um varejista on-line precisa estar
atento para oferecer um serviço con-
sistente que seja flexível o suficiente
para ser atraente para amplo espec-
tro de diferentes consumidores em
seus mercados-alvo. Para isso, é ne-
cessário, por exemplo, ter espaço
para textos em mais de uma língua
e capacidade de se adaptar a vários
tipos de usuários, velhos ou jovens,

tecnologicamente sofisticados ou
não. A flexibilidade de um vare-
jista on-line também se revela pela
variedade de opções de cobrança e
entrega que são oferecidas.

Os executivos de operações de
varejo on-line devem garantir que as
informações do site sejam precisas
e atualizadas. Parece óbvio, mas
não é; muitos sites cometem esses
erros. Mostrar produtos que estão
esgotados, preços errados e infor-
mações incorretas sobre entrega de
produto são alguns dos problemas
que acontecem de fato.

O site de um varejista deve infor-
mar plenamente os clientes sobre
todas as políticas e procedimentos,
assim como sobre quaisquer mudan-
ças que tenham acontecido.

ENTREGA DO PRODUTO
Embora a interatividade do site

seja muito importante, o aspecto
mais relevante da qualidade de uma
experiência de varejo on-line é a en-
trega do que foi adquirido.

Três aspectos relativos à entrega
do produto influenciam significati-

vãmente a avaliação que o cliente
faz da experiência de varejo on-line:
prazo, precisão do produto, condi-
ções do produto.

Um dos principais modos de
desapontar um consumidor on-line
é fazer com que ele espere para re-
ceber um artigo depois da data pro-
metida. O atraso não apenas gera
ansiedade, mas os clientes também
experimentam crescente sensação
de insatisfação para cada dia que o
pedido demora.

Muitos clientes, ansiosos, paga-
rão preço mais alto para garantir
a entrega no dia seguinte ou, no
máximo, dois dias depois. E os va-
rejistas on-line estão aprendendo a
oferecer alternativas a cronogramas
apertados, como frete gratuito a
partir de um volume mínimo de
compra. Isso costuma ser acom-
panhado de uma data de entrega
postergada, em cerca de uma ou
duas semanas.

Se os produtos são entregues
antes da data prevista, os clientes
geralmente desenvolvem percepções
de alta qualidade. Varejistas on-line
como Barnes & Noble e Circuit City
adotaram opções de frete gratuito,
ao mesmo tempo que preservaram
as opções de entrega rápida para
os clientes que buscavam prazos
menores.

Uma vez que os consumidores on-
line assumem algumas das funções
tradicionalmente desempenhadas
pelos funcionários das lojas con-
vencionais, eles possuem elevadas
expectativas de que receberão o pro-
duto exato que encomendaram, sem
enganos, e que serão cobrados pelo
valor correto. Assim, quando rece-
bem sua encomenda parcialmente
ou de modo errado, não apenas se
sentem frustrados, como também
enfrentam o inconveniente de ter
de entrar em contato com o varejista
para resolver o problema.



Condições do produto
Consumidores de lojas tradicio-

nais nunca escolhem mercadorias
danificadas ou em embalagens
danificadas. Essa mesma sensibi-
lidade em relação às condições do
produto e da embalagem se aplica
aos clientes on-line. Se um pedido

chega com a embalagem estraga-
da, o cliente tem uma preocupação
compreensível de que a mercado-
ria dentro da embalagem também
esteja com problemas.

Os consumidores on-line gos-
tam de receber produtos que
pareçam semelhantes à represen-

tação visual apresentada no site.
Os varejistas devem garantir que
bens duráveis, e especialmente
os perecíveis, sejam entregues as-
sim. Isso significa que precisam
assegurar a refrigeração adequada
e outros cuidados no trânsito das
mercadorias até o cliente. Tam-

Embora haja vários aspectos cultu-
rais comuns, sabe-se que os con-

sumidores brasileiros não são iguais aos
norte-americanos. O que uma pesquisa
realizada com internautas no Brasil mos-
traria sobre potenciais diferenciações no
comércio eletrônico? Um focus group
realizado recentemente com 50 pessoas
com forte, média e baixa experiência na
web, preparando o lançamento de um
novo varejista on-line, fez importantes des-
cobertas. Mesmo não sendo pesquisa
quantitativa, com grande amostragem,
traz indicadores relevantes.

A primeira descoberta chamou muito a
atenção: as pessoas querem ter, no aten-
dimento, a sensação de que há um ser
humano respondendo adequadamente
a questões sobre qualidade e problemas
com equipamentos. "Alguns até citaram
a Amazon como exemplo de quão an-
gustiante é comprar em sites, porque se
passa por 500 respostas automáticas
antes de sentir calor humano", conta
Abel Reis, vice-presidente de tecnolo-
gia e desenvolvimento da Agência Click,
responsável pela pesquisa. Ou seja, na
dúvida, ó melhor que haja menos infor-
mação. E veja bem: a Amazon é o case
de comércio eletrônico de maior sucesso
no mundo inteiro. "A pesquisa pode até
destoar do contexto global, mas tem a
ver com a cultura do brasileiro", garante
Reis. E, nesse caso, nem a máquina de
personalização da Amazon -que registra e
processa as necessidades e preferências
dos usuários- ganha pontos, porque, de
acordo com o mapeamento da Click, os

clientes afirmam que não é isso que faz

a diferença.
A segunda descoberta, contudo, talvez

seja ainda mais surpreendente: os consu-
midores brasileiros querem ter poder de
barganha no comércio eletrônico. Isso
mesmo. Eles questionam a vantagem de
obter um produto pela internet porque
acreditam no poder do relacionamento
para influenciar o vendedor de uma loja
de tijolo-e-cimento para obter descontos
na compra. "A pesquisa nos mostrou que
existe uma expectativa do consumidor em
poder negociar características e preço dos
produtos", revela o executivo. Agora, se
é possível transportar essa necessidade
tipicamente brasileira para o mundo virtual
somente o avanço da tecnologia poderá
dizer ou, quem sabe, a nova loja que des-
pontará por aqui.

O óbvio precisa se* repetido!
As conclusões da pesquisa realizada

pelos especialistas das universidades do
Mississippi e da Virgínia parecem óbvias,
mas o que se percebe é que, no Brasil,
elas precisam ser repetidas à exaustão, até
que as empresas se conscientizem dos
problemas e comecem a se diferenciar
nesses quesitos. Pode-se dizer que 95%
dos sites comerciais existentes no Brasil
possuem os problemas apontados pela
pesquisa norte-americana. "Ainda temos
vários sites com a primeira página em Flash
e a frase 'Pular introdução', prejudicando a
usabilidade", afirma Caio Túlio Costa, dire-
tor-presidente do Internet Group (IG). Reis
também viu isso em seus focus groups.

"A usabilidade foi apontada como requisito
básico e obter índices satisfatórios nessa
área não é nada fácil, pois, quanto mais
informação disponibilizada, o que é impor-
tante, maior a dificuldade em sustentar a
facilidade de uso", analisa Reis.

Somente as grandes cadeias varejis-
tas têm se atentado a essas questões
e usado o CRM (Customer Relationship
Management). Mas, mesmo nessas raras
empresas que investem constantemente
no aperfeiçoamento de seu comércio ele-
trônico, os consumidores sofrem com a
ausência de facilidade de uso, problema
no atendimento e na logística, segundo
Caio Túlio. "E são empresas sérias, com
logística integrada, com billing azeitado",
afirma o executivo.

Um potencial imenso
No Brasil, são pouquíssimas as empre-

sas que efetivamente investem no e-com-
merce, destacando-se Lojas Americanas,
Dell, Submarino, Ponto Frio e Magazine
Luiza. A Casas Bahia deve entrar nes-
se setor no segundo semestre de 2008.
Essa subutilização não parece ser uma
estratégia inteligente. Nenhuma mídia
de massa além da televisão conseguiu
atingir até hoje 35 milhões de pessoas
como a internet está fazendo, segundo
Caio Túlio. "Chegamos a esse número
a partir dos 8,4 milhões de usuários de
internet, considerando que cada família
tem, em média, quatro pessoas", explica
ele. "Só isso já justifica qualquer varejista
que não comercialize produtos perecíveis
investir no comércio eletrônico, incluindo



bem é importante garantir que o
quilômetro final do itinerário não
represente os momentos finais da
vida do produto. Por exemplo: flo-
riculturas on-line tomam as medi-
das necessárias para que as flores
permaneçam frescas por sete dias
depois da entrega.

empresas que prestam serviços e indús-
trias", defende o executivo. Além disso,
argumenta, "é um ótimo meio de fazer
marketing, construir marca, obter feed-
back e construir comunidades".

A entrada da Casas Bahia é particu-
larmente significativa, uma vez que seu
público-alvo encontra-se nas classes C
e D. Ou seja, quer dizer que também os
consumidores de menor poder aquisitivo
já freqüentam a rede, até em função da
proliferação dos locais públicos de acesso.
"A Casas Bahia está atrasada, na verdade.
Deveria ter entrado antes para ir azeitando
a logística", reforça Caio Túlio.

No Brasil, o comércio eletrônico tem
apresentado uma evolução indiscutível,
como apontou o artigo de Alberto Albertin
em HSM Management n° 58 (página 22)
e como confirma o acompanhamento da
e-bit, empresa de pesquisa e marketing
on-line que realiza levantamento sobre
essas informações com consumidores
depois de realizarem compras em mais
de 700 lojas virtuais.

Em 2006, o setor faturou R$ 4,4 bi-
lhões, um aumento de 76% em compa-
ração ao ano anterior. Para este ano, a
previsão é de que o setor de comércio
eletrônico cresça mais 45%, atingindo a
marca de R$ 6,4 bilhões de faturamento
de bens de consumo. Esse crescimento
deverá ocorrer com base ainda na entrada
de novos adeptos às compras virtuais e
no aumento da freqüência de compra no
canal. O ticket médio anual deve perma-
necer estável em 2007; ficou entre R$ 297
e R$ 304 em 2006. (Lílian Feres)

PRONTIDÃO PARA ENFRENTAR
OS PROBLEMAS

O último aspecto da experiência
de varejo on-line que possui impacto
significativo sobre a avaliação de
qualidade dos clientes é a capacida-
de do varejista de se recuperar de
uma falha no serviço. Pesquisas mais
antigas mostraram que a separação
física entre compradores e vende-
dores pode elevar o sentimento de
ansiedade associado à transação e
influenciar os critérios utilizados
pelos clientes para avaliar a quali-
dade do serviço.

Estar preparado para quando
uma falha acontece é essencial para
desenvolver e manter o relaciona-
mento com os consumidores. Se um
cliente está insatisfeito e busca uma
medida de recuperação, um vare-
jista on-line pode talvez ter apenas
uma oportunidade para satisfazer
esse cliente. No contexto virtual,
não há basicamente nenhum custo
associado à troca de fornecedor.
Basta apenas um clique.

Das lojas virtuais que pesqui-
samos, mais da metade de seus
clientes teve um problema com
uma transação on-line anterior. A
recuperação de falhas nos serviços
no contexto on-line é uma área que
tem chamado pouca atenção entre
os varejistas on-line.

Os varejistas on-line devem, por-
tanto, estar preparados para adotar
medidas proativas para prevenir ou
minimizar a insatisfação que resulta
de uma falha de serviço, porque, ao
não fazê-lo, influenciarão a futura
decisão de compra dos clientes.

O foco primeiro tem sido na
interatividade do site e na entrega
do produto. A falta de atenção à re-
cuperação é evidenciada pelo fato
de que um número significativo de
clientes demonstra insatisfação com
tentativas de recuperação on-line.
Nosso estudo mostra que os consu-
midores on-line estão preocupados
com três diferentes aspectos do ser-
viço de recuperação (veja quadro da
página 122):

• A oportunidade de falar com
alguém.
• Justiça na política e nos proce-
dimentos.
• Compensação e desculpas.

COMÉRCIO ELETRÔNICO VERSUS
COMÉRCIO TRADICIONAL

Nosso estudo pode trazer diver-
sas conseqüências para o comércio
eletrônico. Primeiro, por conta da
grande importância do resultado
de uma transação on-line para os
clientes, essa não é necessariamente
uma questão de comércio eletrônico
versus comércio tradicional. No caso
de varejistas que mantêm tanto sites
como lojas convencionais, essas duas
instâncias devem ser gerenciadas
para que pareçam a mesma coisa
aos olhos do consumidor.

Por exemplo, se alguém compra
um forno de microondas em um
site de varejo e não está feliz com
a cor, deve ter a opção de trocar
o produto na loja tradicional. Da
mesma forma, se o cliente acha um
microondas na loja, mas não na cor
que quer, deve ter a opção de ir ao
site para comprar o produto com as
características que deseja.

Em segundo lugar, para vare-
jistas que se limitam ao ambiente
on-line, como a Amazon, no longo
prazo a estratégia mais bem-sucedi-
da tende a ser a de continuamente
garantir a qualidade das interações
dos clientes na web, o resultado da
transação e a solução de eventuais
problemas.

Por fim, concluímos que, por
mais específico que seja o ambien-
te on-line, a natureza fundamen-
tal da relação de confiança entre
comprador e vendedor permanece
a mesma. •
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