
Resumo: o objetivo deste artigo é estudar o planejamento
do comércio eletrônico tendo como estudo de caso a empresa
Magazine Luiza.com. Abordamos também como atingir e-
consumidores e quais seus hábitos de consumo e quais os
melhores segmentos para o mercado. Para tanto, o
procedimento metodológico empregado foi o observadonal
e o bibliográfico.
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O objetivo do estudo é compreender os aspectos teóricos sobre o tema
comércio eletrônico, e a sua aplicação no mercado. Foi estudada cada fase do
processo mercadológico, desde o planejamento, a implantação, o avanço no
segmento de organizações virtuais on-line puras, as vantagens e benefícios do
investimento nesse mercado rentável.

A metodologia do estudo compreende duas fases: o estudo bibliográfico
e estudo de caso da empresa Magazine Luiza, apresentando a evolução do
comércio eletrônico e as preferências dos e-consumidores.

l Comércio eletrônico

Segundo David e Efraim, entende-se por comércio eletrônico (CE) "o
processo de compra, venda e troca de produtos, serviços e informações por
redes de computadores ou pela Internet" (KING; TURBAM, 2004, p. 3).

O CE representa novos desafios, oportunidades e maneiras de se chegar
até o cliente, sempre de forma rápida, ágil, proporcionando praticidade,
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comodidade e velocidade, fazendo desses fatores os principais motivos que
levam os e-consumidores à ação de compra.

A internet é útil para produtos e serviços em que o
comprador busca maior comodidade na compra ou preço
mais baixo. Também é útil quando os compradores precisam
de informações sobre características e preços de produtos
(...) (KELLER; KOTLER, 2006, p. 489).

As vantagens oferecidas pela internet como comodidade, praticidade e
velocidade, a inserção da classe C no CE por meio de projetos de inclusão
digital e o grande aumento das vendas de computadores, deverão contribuir
para o crescimento do comércio eletrônico no Brasil. Estima-se que 3 milhões de
pessoas com acesso à internet que nunca realizaram compras pelo site, façam
pela primeira vez seus pedidos e desfrutem dos serviços e vantagens oferecidos
pelo canal.

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 do CE, suas diferentes possibilidades de
utilização, recursos e a rápida expansão da infra-estrutura
que lhe dá suporte, especialmente da Web, resultam em
inúmeros benefícios para as organizações, para os indivíduos
e para sociedade. Tais benefícios começam a se materializar
e irão aumentar significativamente à medida que o CE se
expandir.(...) (KING; TURBAN, 2004, p. 12).

Base amostrai: 2.777.607 pesquisas de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2006
Disponível em < http: / /www.ebitempgesa.corn.br> Acesso em 10 de abril de 2007



Planejamento no Comércio Eletrônico: Estudo de Caso Magazine Luiza.com 27

1.1 Faturamento

O faturamento do CE comparado com os anos anteriores mostrou um
crescimento extraordinário e bastante significativo para o segmento. Com o
avanço da tecnologia e da Internet, esse índice tende a ser cada vez maior, uma
vez que o número de e-consümidores também terá uma taxa de crescimento
relevante.

O ticket médio das compras on Une no ano de 2006 foi de R$ 296,00,
todavia a tendência é que esse valor fique acima de R$ 300,00 neste ano de
2007, com compras de produtos de valores agregados, como celulares e
eletrônicos. "Devido ao crescimento na base de e-consumidores e aumento do
uso do canal, o setor fechou o ano de 2006 com seis milhões de pedidos a mais
que no ano de 2005, atingindo o resultado de 14,8 milhões de compras..."
(GUASTI,2007,p.9)

No ano de 2006, ocorreram vários marcos no mundo virtual, como
(GUASTI,2007,p.l5):

• ingresso de lojas como Pernambucanas e Marabraz no CE;

• Submarino compra a Travei Web e Ingresso.com;

• Bondfaro e Buscapé unificaram-se, contudo, mantêm suas identidades
separadas;

• fusão das duas maiores empresas de comércio eletrônico do país:
Americas.com e Submarino.
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Segundo pesquisas realizadas (GUASTI, 2007, p. 23) a previsão para o
ano de 2007 é de um crescimento no faturamento de 45% em relação ao ano
anterior e R$ 6,4 bilhões em vendas para o consumidor final (B2C).

2007 Previsão
Base amostrai: 2,777,607 pesquisas de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2006
Disponível em < http: / / www.ebitempresaJcom.br> Acesso ern 10 de abril de 2007

2 Planejamento

Planejar, verificar possíveis problemas, erros, pontos positivos e
negativos, forças, ameaças e oportunidades são fatores imprescindíveis para
qualquer negócio. Não é preciso esperar chegar o problema para encontrar uma
solução. Nas empresas ponto.com a prática é a mesma. A função do planejamento
é estimular e se antecipar para possíveis imprevistos, de tal forma que eles não
venham a atrapalhar seu empreendimento.

O processo de criar, entregar e comunicar valor requer muitas
atividades de marketing diferentes. Para assegurar que sejam
selecionadas e executadas as atividades corretas, é essencial
que exista um planejamento estratégico. O planejamento
estratégico exige ações em três áreas-chave. A primeira é
gerenciar os negócios da empresa como uma carteira de
investimentos. A segunda envolve a avaliação dos pontos
fortes de cada negócio, considerando a taxa de crescimento
do mercado e a posição competitiva da empresa nesse
mercado. A terceira é estabelecer uma estratégia. A empresa
deve desenvolver um plano de ação para cada um de seus
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negócios, a fim de atingir seus objetivos de longo prazo
{KELLER; KOTLER, 2006, p. 40).

No Brasil, 56% das pequenas e médias empresas encerram suas
atividades até o terceiro ano de existência, e esse percentual ultrapassa 70% no
quinto ano de vida, segundo dados do Sebrae. Esse fato se dá por dificuldades
encontradas pelo empreendedor no decorrer de seu negócio, a empresa não
está preparada para enfrentar tais problemas e não encontra meios para
solucioná-los. Por este motivo, é necessário e imprescindível que se faça um
planejamento antes do início das atividades, é preciso que se antecipe os
possíveis problemas e encontre soluções mais adequadas e eficazes para resolvê-
los.

Uma ferramenta importante é que se defina o plano'de negócios para a
empresa ponto.com.

Um bom plano de negócios deve ser claro e objetivo. Quanto
maior o poder de concisão, em explicações completas, mais
impressionante será sua apresentação. Por isso, é muito
importante a organização de idéias e concentração de
argumentos essenciais de convencimento do que a
apresentação de analises e dados. (...) A linguagem deve ser
acessível, já que nem sempre seu plano será avaliado por
um especialista. Se houver necessidade de incluir
detalhadamente técnicos, considere a possibilidade de criar
uma seção específica em um apêndice ou anexo
(NAKAMURA, 2001, p. 36).

2.1 Plano de negócios

O plano de negócios identifica os objetivos de negócios de uma empresa
e define metas e estratégias para que eles sejam atingidos. A elaboração do
plano apresenta o empreendimento a possíveis futuros sócios e investidores.

De acordo com David e Efraim (2004, p. 9), segue estrutura de um plano
de negócios apresenta a estrutura:

• descrição da empresa e definição e sua missão e visão;

• quem são os consumidores potenciais, sua localização, dados
demográficos, tamanho de mercado e como a organização pretende
atendê-los.

• concorrência, qual a vantagem competitiva da empresa em relação
aos concorrentes.

• características do produto/serviço a serem oferecidos e como serão
desenvolvidos.
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• plano de Marketing e Vendas: como as ações de marketing e vendas
serão executadas. Planos de propaganda e promoção. Como será
prestado o serviço de atendimento ao cliente. Verificar a necessidade
de pesquisa de mercado e como realizá-la.

• quais operações serão levadas a cabo internamente e quais serão
terceirizadas.

• planos e projeções financeiras: modelo de geração de renda, fluxo de
caixa, custo de financiamento.

• análise de risco: averiguar quais eventualidades podem ocorrer.

• análise tecnológica: tecnologia necessária e como ela será obtida.

2.2 Análise macro e micro-ambiente

Entende-se por macro-ambiente os fatores incontroláveís
que afetam as decisões de marketing da empresa, sendo
eles: demográficos, econômicos, socíoculturais,
concorrência, tecnológicos e político-legal. As empresas
bem-sucedidas reconhecem as necessidades e as tendências
não atendidas e tomam medidas para lucrar corn elas. (...)
(KELLER; KOTLER, 2006, p. 76).

• Demografia: os fatores demográficos são índices confiáveis, basta ao
profissional de marketing saber tamanho e crescimento da população,
regiões e países; faixa etária; graus de instrução; padrões de família;
diferenças que caracterizam uma população.

• Economia: é necessário atentar-se ao poder aquisitivo para consumo;
distribuição de renda; economia global.

Para que existam mercados, é preciso que haja pessoas e
poder de compra. O poder de compra em uma economia
depende da renda, dos preços, da poupança, do
endividamento e da disponibilidade de crédito. Os
profissionais de marketing devem estar atentos às principais
tendências na renda e nos padrões de consumo por que elas
podem ter um forte impacto nos negócios, especialmente
no caso de produtos dirigidos a consumidores de alto poder
aquisitivo e sensíveis ao preço (Keller; Kotler, 2006, p. 78).

• Socioculturais: crenças, valores e normas, muitas vezes moldados
pela própria sociedade; preferências e gostos.

• Concorrência: concorrentes diretos e indiretos; verificar quais as
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vantagens em se entrar em tal segmento onde já se encontram
concorrentes altamente posicionados no mercado.

Tecnologia: um fator que muito tem afetado a vida das pessoas e o
mercado de modo geral, é a tecnologia, a qual trouxe e traz mudanças
fantásticas. Ela tem tornado o mercado dinâmico, eficiente, graças
aos maquinários produzidos, softwares, Internet. Contudo, apesar
de tantas maravilhas que a tecnologia tem proporcionado, os autores
Kotler e Keller acordam o seguinte:

Cada nova tecnologia é uma força de 'destruição criativa'.
Os transitores derrubaram a indústria de válvulas, a
xerografia derrubou a indústria de .papel-carbono, os
automóveis prejudicaram as estradas de ferro e a televisão
prejudicou os jornais. Em vez de migrar para novas
tecnologias, muitas empresas antigas lutaram contra elas
ou as desprezaram, e seus negócios minguaram. Entretanto,
está na essência do capitalismo de mercado ser dinâmico e
tolerar a destruição criativa da tecnologia como preço do
progresso. (Keller; Kotler, 2006, p.90)

• Político-legal: ambiente formado por leis, órgãos governamentais e
grupos de pressão que influenciam e de certo modo limitam algumas
organizações.

O micro-ambiente por sua vez são as variáveis controláveis, as quais a
empresa pode exercer decisão e gerenciamento, elaborando táticas que
determinam o comportamento do mercado, sendo elas: intermediários,
fornecedores, concorrentes, públicos.

2.3 Análise SWOT

É necessário que se faça uma avaliação global das oportunidades e
ameaças do macro-ambiente e as relacione com as forças e fraquezas particulares
da organização, micro-ambiente.

David e Efraim (2004, p.375) analisam da seguinte maneira:

Oportunidades (O -
opporttinitíes)

Ameças (T - threats)

Forças (S - strengths}
Fraquezas (W - weakn esses)

Oportunidades externas disponíveis para empresa, agora e
no futuro.
Ameaças externas que a empresa enfrenta, agora e no
futuro.
Áreas específicas de forças atuais e futuras da empresa.
Áreas específicas de fraquezas atuais e futuras da empresa.
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2.4 Estratégias

Os elementos de uma estratégia são: previsão; alocação de recursos;
competência essencial; análise ambiental; análise da empresa e planejamento
de negócios. Na estratégia são necessárias informações sobre missão da empresa,
analisar o ambiente e tentar determinar quais as principais metas a se atingir.
Deve-se também analisar o custo/benefício, analisar o risco e determinar
orçamentos. Contudo, deve existir uma avaliação periódica do progresso às
metas estratégias e com base nos resultados obtidos poderá reforrnulá-las caso
seja necessário.

Estratégia é o adesivo por meio do qual se constrói e fornece
proposição de valor consistente e diferenciada ao mercado-
alvo. (...) Quando a estratégia é idêntica à dos concorrentes,
não é estratégia. Se for diferente, mas facilmente ímitável,
será uma estratégia ruim. Se for absolutamente diferente e
difícil de copiar, será uma estratégia poderosa e
sustentável.(...) As empresas que miram grupos específicos
de clientes e de necessidades para fornecer um pacote
peculiar de valor realmente têm estratégia. (KOTLER, 2003,
p.63)

É fato que, quando o planejamento com estratégias bem definidas e
formuladas, um eficiente suporte técnico, não é executado com efetividade,
dificilmente o empreendimento terá progresso.

Constrói-se uma estratégia invejável quando ela demarca
uma posição de mercado vantajosa e inimitável pelos
concorrentes, a não ser a longo prazo e a custos proibitivos
(KOTLER, 2003, p. 65).

Ter uma base ampla para definir como a empresa irá atuar no mercado,
saber quais são as metas necessárias para atingi-las são fatores de extrema
importância dentro do planejamento. Contudo, sempre deve ser realizadas
análises e avaliações periódicas das estratégias, a fim de corrigir erros e prever
futuros problemas.

David e Efraim (2004, p.372-373) trazem o seguinte panorama estratégico:

• Gênese da estratégia: nessa fase a organização prepara informações
sobre sua visão, sua missão e seu propósito e sobre a contribuição que
o CE pode lhe dar. Nessa fase também se analisa o ambiente e a
empresa, averigua-se a necessidade de uma estratégia formal e tenta-
se determinar suas principais metas.

• Formulação da estratégia: essa fase inclui todas as atividades
necessárias para formular uma estratégia, notavelmente a
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identificação das aplicações de CE, a análise de custo/benefício e a
análise de risco. No final, cria-se uma lista com as aplicações de CE
aprovadas até o momento.

• Implementação da estratégia: aqui, os recursos da organização são
analisados e desenvolve-se um plano para alcançar metas da
estratégia. Os tomadores de decisão avaliam as opções, estabelecem
marcos específicos, planejam o orçamento e alocam recursos.

• Avaliação da estratégia: a organização deve avaliar, periodicamente,
o progresso em direção às metas estratégicas. Com base nos resultados
são tomadas providências e a estratégia é reformulada, caso
necessário. Essa fase envolve o desenvolvimento de medições
adequadas ao CE.

3. Clientes

Comodidade, conveniência, velocidade, custo, são alguns dos benefícios
que o CE oferece aos consumidores. Segundo pesquisas realizadas pela e-bit
(GUASTI, 2007, p.13), 86% dos compradores estão satisfeitos com as compras
on-line, todavia, esse cliente torna-se cada vez mais exigente, tanto em relação
ao prazo de entrega, como qualidade e atendimento prestado pelas empresas.

O desafio da empresa é reter seus clientes durante mais
tempo do que retém seus produtos. Para tanto, é preciso
estar mais atento ao ciclo de vida do mercado e ao ciclo de vida do
cliente do que ao ciclo de vida do produto. Alguém na Ford deu-
se conta dessa realidade: "Se não formos dirigidos pelos
clientes, os clientes dirigirão nossos produtos." {KOTLER,
2003, p. 26).

As empresas têm se preocupado em conquistar novos clientes do que
reter e inovar negócios e promoções com clientes atuais. São realizadas
campanhas e propagandas contínuas para trazer novos clientes, todavia, os
atuais acabam sendo "esquecidos" e há necessidade de se investir muito
futuramente para que a empresa possa recuperá-los.

Ao contrario das lojas físicas, as lojas virtuais não possuem vendedores,
o que requer informações muito bem detalhadas, de forma clara e objetiva sobre
cada produto, fazendo com que o e-consumidor possa se convencer da compra.
As lojas virtuais devem transmitir confiabilidade aos usuários, tendo sempre
um canal de atendimento ao cliente rápido, como no caso do chat on-line.

Segundo pesquisa realizada pela e-bit em Janeiro de 2007, "para o
público mais jovem (até 35 anos) preços competitivos, promoções, descontos
e brindes são fatores determinantes para que eles adquiram mais produtos
pela internet, representando quase 70% dos motivos que fazem com que
realizem mais ou menos compras no canal. A pesquisa mostrou também que
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quase 50% dos jovens (até 35 anos) apresentam-se mais ansiosos e exigentes
com relação ao prazo de entrega dos produtos adquiridos no canal do que o
público mais velho, principalmente por efetuar o pagamento antes de receber a
mercadoria" (GUASTI, 2007, p. 21).

A empresa precisa analisar o perfil de seu público-alvo, buscando
sempre soluções e promoções de eficácia, ou seja, elaborar a campanha certa,
para os consumidores certos, com produtos que atendam suas necessidades,
Os consumidores procuram a diferenciação, um produto que não seja
comercializado por outros concorrentes e a personalização, preferem pagar
um pouco mais pelo produto desde que a organização crie um "elo" com ele,
seja através de um marketing de relacionamento entre outros recursos
publicitários.

Um dos benefícios de fazer negócios pela Internet é que isso
habilita empresas a comunicar-se com o cliente e a entender
suas necessidades e hábitos de compra. Essas melhorias, por
sua vez, capacitam-nas a aperfeiçoar e personalizar esforços
de marketing (KING; TURBAM, 2004, p. 120).

4. Comunicação

Sem dúvida o que atrai clientes para um site é sua atratividade física e
seu funcionamento no geral. Sites poluídos, com muitas informações, fontes
ilegíveis, uso inadequado de cores, não trarão visitantes fiéis, alguns e-
consumidores poderão acessá-lo, mas apenas por curiosidade. Páginas que
demoram carregar, menus e páginas de difícil entendimento também não trarão
visitas.

Para estimular novas visitas é necessário um site interessante, com
informações necessárias sobre cada produto, com brindes e ofertas, um canal
de atendimento ao cliente rápido e fácil.

A empresa deve decidir quais recursos de propaganda na internet deseja
aderir, sempre visando relação custo-benefício para atingir seus objetivos de
marketing.

Os banners são gráficos medidos em pixels. Com o formato retangular,
podem conter textos ou imagens. As empresas pagam para colocá-los em sites
estratégicos de acordo com seu público-alvo. Quanto maior o público atingido
mais caro será o anúncio. Alguns sites não cobram pela inserção de banners,
aceitam-nos na base de permuta.(...) (KELLER; KOTLER, 2006, p. 616). Os
banners se classificam em três categorias:

• Estáticos: são anúncios com imagem fixa, fácil visualização, todavia,
não é tão chamativo e atraente quanto banners animados e
interativos;

• Animados (gifs): anúncios que produzem movimento, maior
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impacto na visualização e transmitem um número maior de
informações ao e-consumidor;

• Interativos (rich media): são banners que apresentam animações
complexas e com sons, criados nos programas HTML e Flash.

Pop-ups, são janelas independentes, que se abrem automaticamente ern
determinada página. Comercializados por dia e faixa horária tendem a ser
mais caros que os banners, pois proporcionam maior visibilidade e impacto no
e-consumidor.

Microsite: "é um site pequeno, especializado, administrado e pago por
um anunciante/empresa externo. São especialmente relevantes no caso de
empresas que vendem produtos de pouco interesse, como seguros." (KELLER;
KOTLER,2004,p.616)

A ferramenta que de propaganda que mais tem crescido na área são os
anúncios relacionados à busca: "(...) publicidade paga em sites de busca, por
meio de anúncios PPC (Pay Per Click), nos quais você paga um valor unitário, a
partir de R$ 0,15, caso o anúncio seja clicado". Considera-se que uma parte das
visitas é originada em sites de busca tais como: Yahoo, MSN, Google (FELIPINI,
2007, p.20).

Outra ferramenta muito utilizada é o e-marketing, que além de
proporcionar aos usuários uma razão para responder, normalmente com
sugestões, insatisfações ou dúvidas gerais, fortalece a marca e as sugestões
servem para melhorias, sempre visando comodidade e bem estar do cliente.
Para que haja maior interesse do e-consumidor, é necessário que o conteúdo do
e-mail seja atrativo e personalizado. As mensagens devem ser diretas e
relacionadas com o assunto do e-mail. Anexos não devem ser enviados, devido
a vários erros que podem apresentar. Boletins e ofertas são os anúncios que
mais geram respostas e leva o consumidor a ação de compra. Com certeza o e--
marketing é o meio de comunicação mais utilizado pelas empresas junto a seus
clientes. As mensagens devem ser diretas.

O marketing viral amplia o conhecimento da marca e induz pessoas a
enviar mensagens a outras, convidando-as a visitarem determinadas páginas,
proporcionando assim maior credibilidade ao anunciante. Pode-se dizer que é
um marketing boca-a-boca na Web.

Segundo Keller e Kotler, (2006, p. 616) o patrocínio é mais eficiente em
sites em que é possível oferecer informações ou serviços importantes. O
patrocinador paga pela apresentação do conteúdo e em troca recebe o
conhecimento da marca por promover tal serviço no site.

Outra ferramenta de propaganda muito utilizada na Web são os
interstitials, anúncio que se intercala entre uma página visitada e a página
seguinte, com intuito de anunciar ou promover um produto ou serviço.

A propaganda na Web está apresentando um crescimento de dois dígitos.
Os custos são razoáveis, se comparados com outros meios publicitários.(...)
(KELLER; KOTLER, 2004, p. 617).
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5. O caso Magazine Luiza.com

A história do Magazine Luiza começa em 1957, quando o casal Pelegrino
José Donato e Luiza Trajano Donato, adquiriram a primeira loja da rede. Com o
passar dos anos, foram sendo inauguradas várias filiais na região e várias lojas
em muitos Estados do país.

Com intuito de desenvolver um projeto pioneiro, em 1992 foi inaugurada
a primeira Loja Eletrônica. Esse modelo de loja não possuía estoques nem
produtos em exposição. Os produtos eram apresentados aos clientes através de
catálogos ou filmes em videocassetes. Em 1994, foi implantado o sistema
multimídia, onde todas as informações sobre o produto e suas imagens eram
exibidas pelo computador.

Em 1999, a empresa Magazine Luiza "entra" para o mundo da Web com
total força nas vendas, tornando-se um dos maiores portais de compras do
Brasil. No mesmo ano também foi criado o Televendas, canal de venda onde os
clientes adquiriam os produtos e podiam tirar dúvidas sobre os produtos de
imediato.

No ano de 2002, iniciou-se um processo de estruturação em seu portal de
vendas, consolidando-se nesse mesmo ano a maior "loja" e a maior fonte de
faturamento da empresa. Em 2003, o magazineluiza.com firmou-se como um
dos três portais de CE do país.

Nos dias de hoje, a empresa conta com diversos meios de comércio
eletrônico, sendo as Lojas Virtuais, Televendas, Lounge e o site
magazineluiza.com, todos de fundamental importância para o faturamento da
empresa.

Loja Virtual: a primeira Loja Virtual (na época chamada "Eletrônica")
do Magazine foi inaugurada em 1° de julho de 1992, na cidade de Igarapava,
interior de São Paulo. O foco desse tipo de loja são cidades de pequeno porte e
bairros de altas populações em grandes cidades, onde uma loja convencional
não seria apropriada para instalação, devido aos altos investimentos
necessários. Para se ter uma idéia, o ponto físico de uma loja convencional é de
aproximadamente l .000 metros quadrados, enquanto uma Loja Virtual necessita
apenas em torno de 150, com valores de investimento aproximadamente 20%
menores. Além disso, uma loja virtual exige uma quantidade de 10 funcionários,
contra 30 de um ponto-de-venda convencional.

Atualmente o Magazine Luiza conta com 40 Lojas Virtuais pelo país,
onde as" vendas são feitas em células de atendimento e assistidas por um
vendedor que apresenta imagens e informações dos produtos em
computadores de última geração. Além disso, essas lojas se transformaram
em Centros de Promoção para as comunidades, pois oferecem internet grátis,
cursos de línguas / valores simbólicos e locais para a prática de atividades
em grupo.
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Televendas: criado no ano de 1999, o Televendas do Magazine Luiza é
um canal utilizado para proporcionar tranqüilidade e comodidade a seus
clientes, que podem utilizar um número 0800 para fazerem suas compras com
facilidade e rapidez, ou mesmo tirar suas dúvidas em relação aos produtos
disponíveis na empresa.Visão: ouvir, refletir, esclarecer, organizar, acalmar,
situar, argumentar, resolver e então vender. Prioridades: ter foco na solução,
com harmonia e equilíbrio; mostrar para o cliente o quanto ele é importante
para nós; fazer da transação comercial uma transação de amizade.

Lounge: quiosques móveis de apresentação e venda de produtos
interligados ao sistema web de vendas da empresa. Possui um ponto físico de
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mais ou menos 20 metros quadrados e são estrategicamente colocados em locais
com grande movimentação de público/ como shoppings, feiras, eventos e dentro
de empresas. Sua função, além de comercial, é fortalecer a marca
magazineluiza.com perante o público com potencial de compra na internet.

Internet

Atualmente o site é sucesso de vendas na internet, firmando-se como a
maior "loja" e fonte de faturamento da empresa. Em 2003, o site conseguiu
atingir 65% de crescimento em relação ao ano anterior (a previsão de crescimento
para 2004 é de 100%), e hoje já está entre os 3 principais portais de e-commerce
do país. A cada ano o site atinge uma média de 12 milhões de visitantes únicos,
ou seja, este é o número absoluto de pessoas que conhecem o canal de vendas
do Magazine Luiza pela internet. O principal público-alvo deste meio são os
públicos A e B, com homens e mulheres de perfil mais jovem: 20 anos ou mais.

Hoje os compradores do site magazineluiza.com.br possuem as seguintes
características:

• 60,5% são homens

• 68,9% possuem idade entre 24 e 46 anos

• 59,6% dos clientes estão localizados no estado de São Paulo e outros
23,3% nos estados de Paraná, Minas Gerais e Rio e Janeiro.

• 59,1% são casados e 31,7% solteiros.

• A forma de pagamento mais utilizada é o Cartão de Crédito, com 94,9%
do total de vendas.
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• Os parcelamentos mais utilizados são respectivamente lOx e 6x sem
juros, representando ambos 78,5% de todas as vendas.

Quanto ao grau de satisfação, hoje é mensurado dentro de algumas visões,
como entrega, navegabilidade, mix de produtos, preço, informações, facilidade
do site, dentre outro.

O site da empresa possui o maior banco de dados deste segmento no
país, contando com mais de 40 mil imagens. O ticket médio de compra dos
usuários do site é de R$ 390,00, que junto à "Tia Luiza", vendedora virtual do
site, encontram uma ótima fonte de informação, entretenimento e segurança
para realizarem suas compras tranqüilamente. E por falar em segurança, o site
do Magazine Luiza foi qualificado como categoria "diamante" pelo eBit no
"Prêmio Excelência em Qualidade de Comércio Eletrônico" B2C 2003", uma
conquista conferida pela avaliação dos próprios consumidores após a compra.
Atualmente, a participação de produtos nas vendas pelo site do Magazine
Luiza são predominantes para as linhas de eletrônicos, eletrodomésticos e
informática.
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Atualmente, a participação de produtos nas vendas pelo site do Magazine
Luíza são predominantes para as linhas de eletrônicos, eletrodomésticos e
informática.

O site Magazineluiza.com

Buscando sempre comodidade e satisfação dos clientes e os colando
sempre em primeiro lugar, o magazineluiza.com é considerado um dos três
principais portais de compras do Brasil. Toda a estrutura, planejamento,
estratégias e táticas, canal de atendimento, são ferramentas avaliadas
constantemente, visando melhorias para melhor atender os internautas.

Vendo a necessidade de transmitir confiabilidade aos usuários, já que
não possuem vendedores, foi criado um canal de atendimento rápido ao cliente,
chat on-line, com a vendedora virtual Tia Luiza, onde são esclarecidas dúvidas
sobre produtos, dúvidas gerais do site e sempre com o intuito de levar o e-
consumiâor a ação da compra.

O cliente também poderá entrar em contato com a equipe através de e-
mails, os quais são respondidos diariamente, o que tem diminuído bastante o
fluxo de ligações. Nota-se que a maioria dos internautas preferem todo e qualquer
atendimento on-line, buscando sempre rapidez e comodidade.

SAC

Com o aumento do faturamento da empresa, houve a necessidade de
pessoas exclusivas para atender os clientes em diversas circunstâncias. Optou-
se, então, por deixar a estrutura física junto ao processo da loja.

Carinho, respeito, verdade e transparência com o cliente são os pontos
fortes deste sistema de atendimento.

A filosofia do SAC é justamente garantir a satisfação do cliente em
qualquer circunstância, encantando e surpreendendo-o sempre.
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Processo de Atendimento:

1° Passo: Abertura da ocorrência com os dados dos clientes e histórico;
2° Passo: Contato com os departamentos envolvidos (lojas, fornecedores,

Postos Autorizados, gerente regional, Escritório Central, direção e
superintendência);

3° Passo: Manter o cliente informado sobre o andamento da ocorrência;
4° Passo: Finalizar a ocorrência somente após a confirmação do grau de

satisfação do cliente.

Diretrizes:

Ter o cliente como foco principal;

O Cliente tem sempre a razão;

O SAC tem prazo máximo de 24 horas para dar retorno ao cliente;

O cliente tem linha direta com a superintendência;

Não existem regras, normas e nem processos, o atendimento é feito de
acordo com cada situação.

Pontos fortes do SAC:

• Credibilidade e Valorização do SAC (clientes internos, externos e
mercado em geral);

• Objetividade, velocidade e transparência nas ações; ao invés de apenas
justificar, resolver;

• Contribuição na rentabilidade quanto à reconquista de clientes;

• Alinhamento e comprometimento da equipe;

• Encantamento dos clientes (internos e externos).

Qualidade

Comprar produtos apenas por imagens no computador, sem poder vê-
los fisicamente e não ter vendedores para auxiliar durante o processo da venda,
ainda é um fator de insegurança para muitos usuários. Por este motivo é
necessário informações básicas, técnicas e profundas de cada produto e deixar
o cliente ciente da política de troca adotada pela empresa.

O Departamento de Qualidade do Magazine Luiza é aquele que auxilia
a loja LV/200 em tudo que diz respeito a trocas de produtos, cancelamentos de
vendas, pedido de peças e acompanhamento junto a Postos autorizados.
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Sua função é garantir satisfação aos clientes, tanto no atendimento quanto
em relação aos produtos adquiridos, ajudando sempre na redução de despesas
e na proteção do patrimônio da empresa.

Ações Realizadas:

• Pedido de peças junto ao Departamento de Serviços e Qualidade;

• Redução de cancelamentos, revertendo para troca;

• Logística Reversa;

• Retorno para os canais da loja.

Análise e liberação de pedidos

Para compras realizadas no site, as formas de pagamento são através
dos principais cartões: Mastercard, Visa, Amex e Díners. Clientes Ouro de lojas
físicas (cliente com mais de R$ 2 000 em compras a prazo liquidadas) podem
fazer compras pelo site com o cartão, tendo um prazo de até 60 dias para pagar
a primeira parcela. Nesse caso é enviado para a casa do cliente o carne com as
prestações que podem ser pagas em qualquer uma das lojas físicas. O site também
oferece a opção para pagamento através de boleto bancário à vista, o qual é
impresso ao se finalizar o pedido.

Compras com cartões de crédito, a administradora tem um prazo de até
24 horas para confirmação. Os pedidos chegam para o departamento de
liberação, o qual analisam, verificam divergências e caso seja necessário realizam
contato com o cliente. Todo o "status" do pedido pode ser acompanhado pelo
cliente, basta que este acesse sua conta no site.

Pagamentos através de boleto bancário, o banco tem um prazo de até 48
horas para confirmação do pagamento, após esta é enviado um e-mail para o
cliente notificando e a partir deste começa a vigorar o prazo de entrega
estabelecido no ato da compra.

Diretrizes:

Feeling: sentir o cliente, a entonação da voz, a preocupação, som
ambiente, respostas objetivas.

Solicitar dados corretamente: CPF / RG / Data de nascimento / Fone
Comercial / Fone Residencial / N ° do cartão e banco emissor do
cartão de crédito.

Outros pedidos: verificar se o cliente possui outras compras através
do cadastro de clientes.
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• Checar dados: utiliza-se o ALL CHECK através do site
www.intranet.allcheck.com.br e se os dados não forem, os mesmos
informados pelo cliente, liga-se para o 102.

• Produtos e quantidades: verificar se pode ser analisado como produto
de risco e quantidades. Dificilmente urna pessoa compra dois produtos
iguais para a mesma residência.

• Valores e parcelamentos: preocupa-se com valores expressivos e
quantidades de parcelas. Ex: R$ 3.999.00 em l parcela; afinal,
fraudadores são muito inteligentes e agem em grupos.

Logística

Os e-consumidores exigem que a entrega seja rápida, eficaz e que o produto
seja transportado com total segurança.

A empresa dispõe atualmente de três centros de distribuição (CDs) que
suprem às demandas do site. Estes localizam-se em Ribeirão Preto, Sorocaba e
Louveira. Após o faturamento do pedido as informações são repassadas aos
CDs que emitem as notas fiscais no dia seguinte.

Além de frota própria e transportadoras terceirizadas, a empresa conta
com o serviço dos Correios, o qual fica responsável pela coleta dos produtos
nos depósitos para então realizar as entregas. Cerca de 65% das entregas são
feitas pelos Correios.

O departamento de Logística e Distribuição do Magazine Luiza possui
uma equipe especializada para realizar ações preventivas e interventivas nas
entregas, sanando as ocorrências internas (Magazine Luiza) e externas
(parceiros) e contribuindo para maximizar a eficiência do transporte e a
qualidade nos recebimentos das compras.

Missão: "Atender com rapidez e eficácia as solicitações dos clientes,
realizando ações preventivas e visando a satisfação e a comodidade no
recebimento de suas compras".

Eficiência de entrega:

• 10% das entregas são realizadas pelas filiais do Magazine Luiza;

• 20% das entregas são feitas pelos correios;

• 70% são feitas por transportadoras.

Ern Épocas Comemorativas (sazonais), como Dia das Mães, Crianças e
Natal nosso fluxo de despacho por centro de distribuição aumenta cerca de
50%.

Existem três formas de entrega dos produtos:
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Sedex:

• produtos com até 07 kilos ou menos; o sistema indica ao cliente que o
produto será despachado via sedex;

• controle de produtos postados (todo produto possui um número de
objeto);

• é possível rastrear os produtos através do site do correio;

• o site dos correios, informa o Status do produto (ex: entregue,
encaminhado, etc.);

• o cliente também pode acompanhar o status do produto através do
número do objeto.

Trans portadoras:

• nota fiscal do produto é emitida no Centro de Distribuição;

• operador Logístico retira os produtos e encaminha para sua base;

• as transportadoras coletam na Base do Operador Logístico e
posteriormente despacham os produtos para seus respectivos
destinos;

• prazo de entrega: depende da localidade;

• logística Preventiva é feita pelo Atendimento do Operador Logístico e
Magazine Luiza, para sanar as ocorrências de transporte antes da
reclamação do cliente.

Filiais:

quando a entrega refere-se à cidade onde temos loja, a nota fiscal é
emitida na própria filial que também é responsável por fazer a entrega;

o acompanhamento é feito junto com o gerente da filial e a central do
site que faz todo trabalho preventivo e ínterventivo;

a entrega é feita pelos caminhões do Magazine Luiza.
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Corporativo

A grande maioria dos clientes do Magazine Luiza é formada por pessoas
físicas, em torno de 99%. E foi exatamente por este 1% restante que houve a
necessidade de se criar, em fevereiro de 2001, um departamento voltado
exclusivamente para as empresas em geral, ou seja, pessoas jurídicas que se
interessam em manter contato comercial com o Magazine Luiza.

A área de cobertura do Departamento Corporativo é de abrangência
nacional, com possibilidade de entrega dos produtos para todo o país.

Para se tornar um cliente corporativo é feita apenas uma análise de crédito,
onde são checados os dados da empresa e sua situação cadastral junto aos
órgãos de consulta.

Serviços:

Parcerias com empresas para premiações: empresas com intuito de
desenvolver campanhas de incentivo seja para clientes, funcionários
e colaboradores, com fornecimento de brindes pelo Magazine Luiza.

Suprimentos e promoções: vendas diretas para empresas, seja para
abastecimento interno ou brindes.
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Formas de pagamento:

• Faturado (7,15,30 e 45 dias diretos);

• À vista;

• Cartão de crédito.

Principais clientes: BASF; TIM; Multiótica (Varílux); Café do Ponto; Nívea;
Merial; Avon entre outros.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico no Magazine Luiza é uma prática de reflexão
contínua que utiliza-se da: aprendizagem coletiva; clareza e alinhamento de
propósito; busca de criação do futuro; participação e envolvimento do maior
número de funcionários da empresa: visão compartilhada. O planejamento
estratégico tem como finalidade o cumprimento de sua missão; aproveitamento
de oportunidades e riscos e alcançar metas e objetivos.

Etapas do planejamento

1. Preparação

Na fase de Preparação, inicia-se o processo de envolvimento de todos os
colaboradores, através de duas pesquisas (por loja e outra individual). Através
destas duas pesquisas consegue-se ter em mãos dados que avaliam o
desempenho da empresa do ano anterior (qualitativos) para o cumprimento da
sua missão e através desta consciência, estabelece-se o propósito de direção
que a empresa deverá seguir para aproveitar as oportunidades e riscos.

A pesquisa de Clima Organizacional é individual e todos os funcionários
respondem e se identificam. A outra pesquisa é por unidade e através de um
questionário simples que é dividido por duas partes sendo uma de Avaliação
do ano anterior com as seguintes perguntas:

• 05 coisas que a Empresa / Unidade FAZ e NÃO DEVERIA FAZER;

• 05 coisas que a Empresa / Unidade NÃO FAZ E DEVERIA FAZER;

• 05 coisas que a Empresa / Unidade FAZ E DEVE CONTINUAR
FAZENDO.

A segunda parte da pesquisa é a preparação para o ano seguinte e as
questões são:
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* Quais são os 05 Gols (metas) globais da Empresa?

• Quais são os 05 Gols (metas) globais da Unidade? <httpa://
w w w . m a g a z i n e l u i 2 a . c o m . b r / s e g u r o / a c a d ê m i c o /
índex. academico.asj>?id=3l> Acesso em 30/05/2007,

O resultado deste trabalho é fundamental para a formulação das
estratégias da empresa para o(s) próximo(s) ano(s). Esta fase ocorre no período
de out/novembro. Feita a avaliação da estratégia vigente, com todo este material
e mais estudos orçamentários, são definidos a fase, o foco, as diretrizes e objetivos
estratégicos da empresa.

2. Implementação

É denominado fase de Implementação o período de divulgação e
alinhamento das estratégias, do foco, do norte e as estratégias macro da empresa.

3, Acompanhamento

A ultima etapa ê a fase de Acompanhamento para que haja a execução
de tudo que foi planejado. É o momento da busca da realização dos objetivos
estratégicos e metas traçadas. Ele é dividido em:

• Cultural: Rito de comunhão e Treinamentos com enfoque no P.E
(Posicionamento Estratégico) da empresa.

» Operacional: Reuniões com gerentes de área (na administração
centrai) e sua equipe e Reuniões com Gerentes Regionais e suas
respectivas regionais.

* Estratégico: Reuniões Estratégicas mensais (prestação de contas),
Reunião Gerentes Gerais (trimestral), Reunião Orçamento (mensal) e
Reunião Diretoria (semanal).

Objetivos estratégicos

Os objetivos visam o que a estratégia pretende alcançar: representam os
resultados perseguidos ao prazo estipulado (a curto e médio prazo); condições
que devem ser atingidas e mantidas para que à Empresa possa se considerar
bem sucedida.
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Metas:

• Competências necessárias HOJE para atingir os Objetivos Estratégicos;

• Onde a Empresa/Área devera focar e não poderá negligenciar e nem
ter desempenho insatisfatório sob pena de comprometer os resultados
futuros;

• Devem ser expressos em poucas palavras. Não em verbo, mas como
um substantivo.

O magazineluiza.com faz de suas estratégias um diferencial entre seus
concorrentes, que hoje são concorrentes com forte posicionamento de marca no
mercado: Americanas, Submarino, Shoptíme. Para isso, têm-se um grande
investimento em propagandas e promoções.

As metas indicam aquilo que a unidade de negócios deseja
alcançar; estratégia á um plano de ação para chegar lá. Para
atingir suas metas, todos os negócios devem preparar
estratégias, as quais consistem em uma estratégia de
marketing, estratégia de tecnologia e uma estratégia de busca
de recursos compatíveis (KELLER; KOTLER; 2006, p. 54).

"Liquidação da Madrugada": o site de vendas do Magazine Luiza é
fechado antes da liquidação, por um certo tempo. Depois, (ele é reaberto a partir
da meia noite de um dia estratégico) para iniciar as vendas exclusivas entre os
internautas. Os descontos são imperdíveis e nossas vendas alcançam índices
em torno de R$ 3,5 milhões e um número inacreditável de visitantes: um milhão
de pessoas navegando no magazineluiza.com em apenas 8 horas de promoção.
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"Só Hoje": um dos principais motes de sucesso do Magazine Luiza. Até
os dias de hoje funciona como grande alavanca de vendas e rentabilidade para
a empresa, onde são vendidos produtos específicos com preços muito abaixo
dos praticados no mercado durante um único dia, com divulgação no dia
anterior através de boletins enviados diretamente para o e-mail de todos os
clientes cadastrados no site.

"Promoção 50 Anos 50 Casas": campanha atual da empresa que entrou em
vigor no dia 01/04/2007 e finda-se no dia 31/12/2007. A campanha é válida para
todos os canais de vendas, site, televendas e lojas físicas. Nas compras acima de R$
50, o cliente ganha um cupom para concorrer ao sorteio de uma casa no valor de R$
50.000.0 ganhador terá participação no Programa do Faustão, que além de ganhar
a casa poderão ganhar toda a mobília. A Campanha tem sido um grande sucesso,
despertando no consumidor a expectativa de ganhar a sua casa. É uma promoção
com um grande diferencial no mercado. Como a empresa completa 50 anos neste ano
de 2007, inovou e ousou com a Campanha 50 Anos 50 Casas.
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"Os Imbatíveis": é uma promoção realizada mensalmente ou de dois em
dois meses com intuito de alavancar as vendas. São ofertas exclusivas e limitadas
para um estoque específico de produtos. São utilizados personagens para
impactar ainda mais o e-consitmidor.

Além de todas as campanhas e promoções realizadas no próprio site, as
quais são direcionadas para os endereços de e-mail dos clientes, a empresa
também está nos principais sites de busca e outros de grande acesso, como:
UOL, TERRA, BUSCAPÉ.
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6. Conclusão

De acordo com Kotler e Keller, o planejamento é fundamental para
existência de qualquer empresa. Através dele verifica-se possíveis problemas,
erros, oportunidades, ameaças e pode-se prevenir para problemas futuros,
estando a empresa preparada para solucioná-los. O Magazine Luiza.com não
é diferente, tem seu plano de negócios e seu modo de fazer o planejamento,
sempre buscando alcançar suas metas e objetivos.

A cada dia, o e-consumidor torna-se mais exigente em suas compras,
buscando sempre comodidade, qualidade, satisfação e velocidade. Levando em
conta todos esses fatores, o Magazine Luiza.com busca sempre excelência em seu
atendimento e perfeição nos serviços prestados, proporcionando aos clientes
todas as vantagens em se comprar produtos com total segurança e qualidade.

Com o avanço da tecnologia e da Internet, o índice de~e-consumidores
tende a ser cada vez maior, proporcionando um crescimento significativo para
o segmento. Percebendo a rentabilidade do mercado, o Magazine Luiza.com partiu
para o varejo on-line no momento certo, e vem solidificando sua marca a cada
dia, sendo atualmente o terceiro maior portal de vendas do Brasil. Todo esse
sucesso no segmento on-line dá-se também devido à credibilidade dos clientes
em suas lojas físicas, que hoje resultam em mais de 360 lojas espalhadas em
vários estados do Brasil.

O Magazine Luiza.com adota em seu planejamento, ferramentas de marketing
essenciais e as administra de maneira certeira, pois hoje no Brasil cerca de 56%
das pequenas e médias empresas encerram suas atividades até o terceiro ano de
existência, fato decorrente da dificuldade do empreendedor em administrar seu
negócio. Através do planejamento estratégico a empresa cumpre sua missão,
aproveita oportunidades, prevê os riscos e alcança suas metas e objetivos,
buscando sempre o envolvimento do maior número de funcionários para
desenvolver seu planejamento, tendo assim uma visão compartilhada.

Em relação à estratégia, o Magazine Luiza.com investe muito em
promoções, propagandas, além de oferecer também outros serviços como:
Consórcio Luiza, Luiza Cred, Luiza Seg, Lista de Casamento. Pode-se citar
como uma grande estratégia promocional a Campanha 50 Anos 50 Casas,
campanha válida para todos os canais de compras, site, televendas e lojas
físicas até o final de dezembro de 2007. A empresa é a única no mercado que
está dando aos seus clientes casas no valor de R$50.000,00, e concede aos
ganhadores participação no programa do Faustão.

Fator que também diferencia o Magazine Luiza.com dos demais
concorrentes é a navegabilidade no site, navegabilidade fácil, não poluído,
contendo informações necessárias de cada produto e ainda dispõe da vendedora
virtual "Tia Luiza", canal de atendimento via chat on-line que auxilia em relação
a dúvidas de produtos e dúvidas gerais do site.

O quesito segurança também é uma questão primordial nas compras on-
line, pois os e-consumidores desejam ter esta garantia para que possam fornecer
tranqüilamente os dados os quais as compras on-line necessitam. O Magazine
Luiza.com é um site seguro e sigiloso, possui certificado de segurança
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VeriSign, autoridade mundial em segurança pela internet. Os dados de seus
clientes são usados pela empresa somente com a finalidade de simplificar
compras futuras e sua navegação, os números de cartões de crédito após a
confirmação da administradora são apagados automaticamente dos
computadores proporcionando assim maior segurança.

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 do CE, suas diferentes possibilidade de
utilização, recursos e rápida infra-estrutura que lhe dá
suporte, especialmente da Web, resultam em inúmeros
benefícios para as organizações, para os indivíduos e para
sociedade (KING; TURBAN, 2004).

Hoje já não é preciso argumentar com os e-consumidores para tentar
provar que a internet é um canal de compras vantajoso/ que proporciona
praticidade, velocidade, segurança e preços em melhores condições. Todas as
vantagens e benefícios oferecidos pelo Magazine Luiza.com, fazem no segmento
on-Hne uma empresa com forte posicionamento e credibilidade de seus clientes.
Devido a tantos fatores positivos, dá-se tamanho sucesso no varejo e potencial
por ser o 3° maior portal de compras do CE.

Text Box
Fonte: Eu Comunico, n. 2, p. 25-52, 2007.




