
O comércio eletrônico é uma realidade que
tem repercutido positivamente nos resulta-
dos de muitas empresas varejistas. Tal canal
de vendas pode trazer benefícios para essas
organizações, contribuindo para a constru-
ção de vantagens competitivas duradouras
num ambiente de acirrada competição. Um
fator crítico de sucesso repousa no processo
de atendimento virtual ao cliente desse am-
biente eletrônico. Ciente da importância des-
te fator, este estudo teve por objetivo analisar
o atendimento virtual em grandes empresas
brasileiras de varejo, por meio da identifica-
ção e avaliação das ferramentas de tecnologia
de informação atualmente utilizadas. Para tan-
to, foi realizado um levantamento junto aos
sites de 30 grandes empresas brasileiras desse
setor Os resultados obtidos permitiram avaliar
a situação do atendimento virtual da indústria
varejista, indicando as ferramentas de TI mais
comumente utilizadas para tal fim. Além dis-
so, pôde-se classificar a performance das em-
presas estudadas, tendo-se constatado que
Ponto Frio, Lojas Americanas, DPaschoal e Ma-
gazine Luiza apresentam um desempenho su-
perior, indicando potenciais benchmarks a se-
rem seguidos.
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E-commerce is a reality that provided positive
results in many retail companies. This sales
channel can bring benefits to these organi-
zations, concurring to build a long term com-
petitive advantage in a high competitive envi-
ronment. A key factor of success is the virtual
customer care process. Conscious about the
importance of this factor, this study objec-
tified to analyze the virtual customer care in
big Brazilian retail companies, due to the
identification and evaluation of the IT tools
actually used. To achieve this goal, it was
done a survey in 30 sites of big Brazilian
companies of the retail segment, pointing
out the IT tools commonly applied to this.
Moreover, the companies' performance was
c lass i f ied as fol lows: Ponto Frio, Lojas
Americanas, DPaschoal and Magazine Luiza
have higher performance, denoting potential
benchmarks to be fol lowed by other
companies.
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1. INTRODUÇÃO

Há indícios do surgimento de um novo ele-
mento na competição das empresas, além dos
tradicionais aspectos como preço, caracte-
rísticas do produto ou disponibilidade de aces-
so ao ponto de venda. Os quesitos voltados às
característ icas competi t ivas do comércio
eletrônico evidenciam-se nesse novo panorama
e, entre eles, ressalta-se a eficiência dos serviços
prestados como um diferencial decisivo. A
conectividade permite ao cliente entrar em con-
tato com vários concorrentes ao mesmo tempo,
comparando preços, características e disponibi-
lidades quase que simultaneamente. Alguns
sites especializados até buscam e selecionam
as ofertas disponíveis de um mesmo produto,
exibindo um ranking com ordenamento por
preço ou prazo de entrega, por exemplo. Ou
seja, o cliente ganhou importância no jogo co-
mercial contemporâneo, uma vez que pode assi-
milar e julgar as ofertas disponíveis para o aten-
dimento de suas necessidades.

Tendo em vista a importância do comércio
eletrônico e das ferramentas de tecnologia
da informação disponíveis, o presente estudo
tem como objetivo a identificação, análise e
comparação das principais ferramentas dispo-
níveis no comércio eletrônico para o atendi-
mento virtual ao cliente. Uma boa parte dos
estudos direciona seus esforços para essa aná-
lise, sob o ponto de vista da oferta de serviços
que as organizações têm a propiciar. Este tra-
balho, que pretende trazer uma contribuição
útil ao desenvolvimento do tema, enfoca o
mesmo assunto a partir da demanda dos con-
sumidores, estabelecendo ainda comparativos
de desempenho entre os diferentes setores
analisados. Uma vez detectada 3 performance
das ferramentas atuais do atendimento virtual
ao cliente, as organizações poderão utilizar-
se desses parâmetros para a reestruturação
dos seus processos internos, no sentido da
correta adequação às expectativas dos clientes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Comércio eletrônico

Para Albertin (2002), a nova economia está
criando tendências conflitantes, exigindo que

as organizações repensem suas missões. Ain-
da segundo o autor, ambientes virtuais e vários
outros fatores estão pressionando a estrutura
de custo de grandes empresas. Foi exatamente
nesse panorama que Reedy, Schullo & Zimmer-
man (2001) inseriram o comércio eletrônico,
que é constituído por todas as atividades on-
line ou eletrônicas que facilitam a produção e
a comercialização de produtos ou serviços para
satisfazer os desejos e as necessidades do
consumidor.

Seybold (2000) revelou que há uma pro-
funda revolução em movimento, em conse-
qüência das tecnologias de transações eletrô-
nicas. Toda a organização, agora, pode dispor
dos recursos necessários para interagir direta-
mente com seus clientes finais. Dessa forma,
a figura do cliente ganha maior peso na eco-
nomia digitalizada. Hoque (2000) entendeu
que, com uma vasta quantidade de informa-
ção e tecnologia ao seu dispor, os clientes
estão mais desenvolvidos e fortalecidos que
antes. Os clientes da economia digital rara-
mente são forçados a algo. Ao contrário, eles
continuamente comparam novas e melhores
ofertas, forçando as empresas a monitorar
continuamente seus movimentos e tendên-
cias. No mercado digital, o cliente assume um
grande poder.

O comércio eletrônico tem grande poten-
cial para novas estratégias e oportunidades
de negócio, tanto dentro das organizações -
buscando a redução de custos e a melhoria
de processos - como no relacionamento com
clientes por meio de novos canais de vendas,
novos produtos e serviços, novas formas de
relacionamento e, até mesmo, por intermédio
de novas oportunidades em novos nichos de
negócio. Nesse sentido, Porter (2001) distin-
guiu linhas de atuação diferentes para empre-
sas que já estejam ou que pretendam atuar
no comércio eletrônico. Para as que já operam
transações eletrônicas, o referido autor
sugeriu o desenvolvimento de estratégias
reais que criem valor econômico ao negócio.
Para as que pretendem inserir-se nessa nova
seara, o mesmo autor também sugeriu que as
mesmas devam aprimorar seus processos de
negócio, visando, com isso, a aumentar as
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características de sucesso de suas estratégias.
Ou seja, é necessário que as organizações pos-
sam compreender a importância estratégica
do comércio eletrônico para que a empresa
possa atingir suas metas e seus objetivos, cum-
prindo assim a sua missão, dentro de sua
indústria de atuação.

2.2. Atendimento virtual ao cliente

Kalakota & Robinson (2002) ressaltaram
que há diferenças entre os consumidores
tradicionais e os consumidores virtuais. Tais
diferenças são cada vez mais importantes e
fundamentais no entendimento das empre-
sas, pois as mesmas consideram que o consu-
midor virtual é mais engajado e envolvido com
os processos desenvolvidos junto à organiza-
ção contatada. Assim sendo, McKenna (1999)
sugeriu que as organizações em tempo real
requerem foco na satisfação do consumidor
virtual, provendo-lhe suporte, ajuda, orienta-
ção e informação necessária para ampliar um
simples atendimento, de modo a colaborar
para a construção da lealdade do consumidor.

Um serviço de atendimento ao cliente de
alta qualidade, como colocaram Lopes & Costa
(2003), faz-se imperativo em face da intera-
tividade esperada pelo cliente em ambientes
virtuais. Com a competição baseada em cli-
ques num mouse, existe uma pressão sobre
cada empresa praticante do comércio eletrô-
nico, no sentido de distinguir-se com um
melhor serviço virtual aos clientes.

2.3. Principais ferramentas de
atendimento virtual ao cliente

Segundo Reichheld & Schefter (2000), a
atual geração de ferramentas de tecnologia
da informação pode subsidiar a empresa com
instrumentos v i ta i s para um ef ic iente
atendimento virtual ao cliente. Sem a adoção
de tais ferramentas, não seria possível atender
à demanda oriunda desse mercado consu-
midor. Uma vez bem empregadas, tais ferra-
mentas podem melhorar o nível de serviços
prestados ao cliente no mercado virtual, via
Internet. As mais conhecidas são as seguintes:

a) site: é a porta de entrada virtual da co-
munidade à sua empresa. Um site bem
planejado, desenhado, construído e de
eficiência operacional constatada pode
alavancar os negócios da empresa;

b) e-mail: enviar e-mails e responder a
eles com certa freqüência pode ser de-
cisivo para obter informações e feed-
back dos clientes, criar relacionamento
sólido e desenvolver um negócio. É
uma mídia bastante uti l izada para
transmitir texto, áudio, vídeo, foto e até
animações, a um baixo custo. Para uma
utilização eficaz do e-mail e do tempo
de resposta, a empresa deve extrair dos
e-mails informações sobre o comporta-
mento e os anseios das pessoas que os
remetem. Geralmente, o e-mail é fonte
inesgotável e valiosíssima de dados
para a geração de estatísticas merca-
dológicas; por isso, a empresa deve se
aplicar em responder rapidamente aos
questionamentos. Segundo Dineley &
Snyder (2000) e também Mara (2000),
o cliente tem como expectativa de re-
torno da resposta ao e-mail enviado o
prazo de 24 horas;

c) formulários eletrônicos de submis-
são: a idéia do formulário é disponibi-
lizar campos previamente elaborados,
no sentido de minimizar erros de com-
preensão, além de facilitar o preen-
chimento das informações requeridas.
Este recurso permite ao cliente inserir
dúvidas, reclamações ou outras infor-
mações sobre os produtos e serviços;

d) e-mail de resposta automática: co-
mo medida proativa no trato com mi-
lhares de e-mails recebidos, as
empresas responsivas estão instalando
sistemas de software de e-mail para
registrar, pelo menos, que ela recebeu
a mensagem virtual do cliente;

e) frequently asked questions - FAQ:
dispositivo que sintetiza as perguntas
mais freqüentes, é um lugar de intro-
dução que fornece a base mínima para
o cliente obter a informação desejada
tão depressa quanto possível;



f) auto-serviço: é ansiado por uma parte
significativa dos clientes que, assim, po-
dem virtualmente buscar informações,
produtos e serviços de forma autôno-
ma, sem a espera pelo auxílio do pes-
soal de vendas ou de atendimento da
empresa;

g) chat instantâneo: é uma espécie de
"sala" pública para conversa no site. É
a forma mais rápida de acessar alguém
(indivíduo ou grupo), visando ao esta-
belecimento de diálogo;

h) personalização do site: as empresas
devem permitir ao usuário personalizar
o conteúdo apresentado, oferecendo
produtos e serviços que atendam às
suas preferências individuais. Tal prática
proporcionará um processo mútuo de
troca de confiança e um fortalecimento
da lealdade, que rapidamente pode ser
traduzido em vantagem durável sobre
os concorrentes;

i) mapa do site: deve conter, de forma
sucinta e objetiva, os grandes blocos
de seções, funções ou informações dis-
poníveis no site. Tal recurso tem a capa-
cidade de dirimir as dúvidas de nave-
gação, prestando, assim, importante
direcionamento para o cliente;

j) grupos de discussão: é um recurso
facilitador para a empresa, pois pode
esclarecer quais temas são trabalhados
nos grupos. É muito mais fácil e eco-
nômico captar quantitativamente as
questões abordadas nos grupos do
que individualmente;

k) videoconferência: alguns sites ofere-
cem o serviço de videoconferência,
aliando som e imagem para atendi-
mento virtual ao cliente.

3. METODOLOGIA

Tendo em vista a necessidade de se conhe-
cer como as organizações varejistas nacionais
estão se portando em relação à utilização das
principais ferramentas de TI para o atendimen-
to virtual ao cliente, idealizou-se uma pesquisa

que pudesse avaliar o desempenho das ferra-
mentas encontradas no referencial teórico.

Apresentando como foco grandes empre-
sas varejistas brasileiras, têm-se como obje-
tivos da pesquisa os enumerados a seguir:

• estudar e analisar as ferramentas de
atendimento virtual aos clientes;

• caracterizar as ferramentas de TI destina-
das ao atendimento virtual aos clientes;

• estimar a eficiência das ferramentas de
TI destinadas ao atendimento virtual.

Para atender aos objetivos da pesquisa,
as seguintes questões básicas foram de-
finidas:

• Quais são as ferramentas de TI mais utili-
zadas pelas grandes empresas brasilei-
ras de varejo, durante o processo de
atendimento virtual ao cliente?

• Quais as empresas melhor colocadas em
cada ferramenta de atendimento virtual?

• As empresas têm resultados sensivel-
mente diferentes entre si?

Realizou-se um estudo exploratório, a partir
da observação do emprego de ferramentas de
TI em grandes varejistas brasileiros. O critério de
amostragem foi intencional, e, por conveniência,
escolheram-se as 30 maiores empresas desse
setor. A identificação dessas organizações
observou o ranking divulgado pelo anuário "500
maiores e melhores empresas", publicado em
julho/2006, pela revista Exame (2006).

As 30 organizações analisadas na pesqui-
sa foram as seguintes: Carrefour, Casas Bahia,
Pão de Açúcar, Sonae, Ponto Frio, Sendas,
Lojas Americanas, Casas Pernambucanas, Wal-
Mart, Bom Preço (SP), Lojas Riachuelo, Maga-
zine Luiza, Insinuante, Sotreq, Lojas Renner,
DPaschoal, Zaffari Bourbon, Bom Preço (BA),
McDonald's, G. Barbosa, EPA/Mart Plus, Lojas
Colombo, Bretas, Drogaria São Paulo, Ange-
loni, Coop, Lojas Cem, Super Muffato, Lojas
Yamada e Leroy Merlin. As características que
foram avaliadas, mensuradas e classificadas
em cada ferramenta de atendimento virtual
estão dispostas abaixo.





4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4,1. Site

Os sites varejistas obtiveram tempo médio
de acesso de 27s. O menor tempo foi alcançado
pelo Ponto Frio (15s) e o maior tempo de acesso
ficou com as Lojas Colombo (49s). Das 30
empresas analisadas, 18 têm um tempo inferior
ou igual à média da indústria varejista, e 12 têm
um tempo superior, sendo que as quatro últimas
colocadas apresentaram um resultado bastante
aquém da média apurada.

4.2. E-mail

Um total de 25 dos 30 varejistas analisados
enviou resposta ao questionamento feito. O
tempo médio de resposta foi de um dia, 11
horas e 25 minutos. Vale ressaltar que Sotreq,
Zaffari & Bourbon, G. Barbosa, Angeloni e Su-
per Muffato foram as únicas empresas que não
responderam ao e-mail enviado; 40% dos vare-
jistas responderam em até 24 horas; 20%, en-
tre 24 e 48 horas; 23%, após 48 horas; e 17%
não responderam. Ressalta-se, ainda, que 15
empresas obtiveram tempo inferior à média
verificada na indústria varejista.

4.3. Formulários eletrônicos de submissão

Verificou-se que 90% das empresas vare-
jistas oferecem o formulário eletrônico de sub-
missão para o atendimento virtual ao cliente.
Quando a análise recai sobre o emprego de
seções ou campos-chave, apenas 53% das
mesmas usam tal recurso. Em todos os casos,
a ferramenta funcionou conforme o esperado.

4.4. E-mail de resposta automática

Apenas 30% das organizações verificadas
utilizam o e-mail de resposta automática para
agilização do feedback inicial ao e-mail envia-
do pelo cliente. Somente 7% dispõem de per-
sonalização por intermédio do aproveitamen-
to do título do e-mail enviado inicialmente
pelo cliente, indicando ainda um prazo para a
resposta definitiva. A maior parte das empre-
sas (70%) sequer conta com o recurso de e-
mail de resposta automática.

4.5. Auto-serviço

A maioria das empresas pesquisadas (19
em 30 organizações) emprega o recurso de





das empresas pesquisadas. Ao menos, depre-
ende-se que esse canal de comunicação e
atendimento virtual fica vedado ao público, o
que deve levar as empresas a utilizarem outros
canais para entendimento das percepções do
cliente sobre seus produtos/serviços.

4.11. Videoconferência

Não houve ocorrência da ferramenta vi-
deoconferência em quaisquer das empresas
pesquisadas. A baixa qualidade da infra-estru-
tura telefônica, aliada a uma ainda pouco
acessível tecnologia necessária para a video-
conferência, parece inviabilizar a utilização do
recurso como ferramenta efetiva de atendi-
mento virtual ao cliente. Tal panorama tam-
bém pode estar associado à necessidade de
maior investimento por parte do cliente para
equipar-se com os requisitos necessários: web-
cam, hardware, conexões, provedores, Inter-
net de alta velocidade etc. Além disso, também
as empresas necessitariam de investimento na
mesma direção para suportar a operadona-
lização da ferramenta videoconferência.

Em certo sentido, parece então até justifi-
cável a não-existência desse recurso de aten-
dimento virtual ao cliente nas empresas pes-
quisadas. Acredita-se que, em muitas delas,
deva até haver a tecnologia implementada
para outros processos internos ou com par-
ceiros de negócio, mas a mesma não é des-
tinada ao atendimento virtual ao cliente.

4.12. Resultados gerais das empresas
varejistas pesquisadas

Após a mensuração e análise das empresas
pesquisadas, pôde-se iniciar o processo de
avaliação gerai das mesmas. Para tanto, visan-
do a estabelecer um parâmetro de diferen-
ciação, foi adotado o seguinte critério de
pontuação:

Tal critério foi aplicado em cada uma das
empresas estudadas, segundo sua classifica-
ção em cada uma das 11 ferramentas de aten-
dimento virtual analisadas. Ou seja, cada em-
presa varejista recebeu a quantidade de pon-
tos correspondente à sua respectiva classifi-

cação na ferramenta em foco. Tais pontos fo-
ram somados para o estabelecimento do
ranking geral. Portanto, a nota final de cada
empresa esteve inserida no intervalo compre-
endido entre 0,0 (zero) e 110,0 (cento e dez)
pontos. Em casos de empate por número de
pontos entre os setores, ficou estabelecido
que o desempate dar-se-ia em favor daquele
que tivesse a maior quantidade de notas mais
altas em seu favor, ordenadas em ordem de-
crescente. Assim, na Tabela 11, pode-se verifi-
car a colocação, a performance e a pontuação
apresentadas por cada uma das empresas
vistas, bem como sua colocação e pontuação
individuais em cada uma das ferramentas de
atendimento virtual analisadas neste estudo.

A média de pontuação das empresas foi
de 35,4 pontos. Assim sendo, obteve-se que
somente as 12 primeiras colocadas ficaram
acima dessa média: Ponto Frio, Lojas Ame-
ricanas, DPaschoal, Magazine Luiza, Angeloni,
Casas Pernambucanas, Lojas Renner, Casas
Bahia, McDonald's, Carrefour, Pão de Açúcar
e Sonae. Sobressaíram-se positivamente Ponto
Frio, Lojas Americanas, DPaschoal e Magazine
Luiza. Por outro lado, obtiveram destaque ex-
pressivamente negativo Lojas Riachuelo, So-
treq e Wal-Mart. Numa análise mais abran-
gente, tem-se que a indústria varejista, de uma
forma geral, obteve resultados significativa-
mente baixos se comparados com o máximo
de pontos (110,0). Ou seja, a empresa que





mais se destacou (Ponto Frio, com 66,0
pontos) conseguiu aferir somente 60% dos
pontos em disputa.

5. LIMITAÇÕES E CONCLUSÕES
DA PESQUISA

Embora a pesquisa não tenha um caráter
censitário, a mesma demonstrou que as gran-
des empresas varejistas brasileiras vistas, em
maior ou menor grau, utilizam no atendimen-
to virtual ao cliente parte das ferramentas de
TI mais importantes e usuais (site, e-mail, for-
mulários eletrônicos de submissão, FAQ e ma-
pa do site). Porém, houve exceções gritantes,
como foram os casos de videoconferência, gru-
pos de discussão e personalização do site, que

não se apresentaram disponíveis em nenhu-
ma das organizações pesquisadas. Com base
nestes resultados, pode-se afirmar que as
organizações brasileiras de varejo analisadas
empregam em parte o instrumental tecnoló-
gico atualmente disponível para o atendi-
mento virtual ao cliente. Tal cenário talvez pos-
sa ser creditado ao estágio de evolução em
que a indústria varejista se encontra, ou seja,
neste momento, ela está empregando as
ferramentas mais usualmente vistas.

Verificou-se, ainda, que as empresas pes-
quisadas poderiam aprimorar seus processos
de atendimento virtual caso fizessem um uso
mais apropriado das ferramentas de tec-
nologia da informação atuais ou ainda a serem
exploradas. Ou seja, o fato de as mesmas
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existirem por si só não evidencia os seus bons
rendimentos. Pôde-se verificar que algumas
empresas utilizam, de forma bastante satisfa-
tória, os instrumentos de TI destinados ao
atendimento virtual ao cliente. Em oposição a
isso, também se observou o ineficiente uso
dos mesmos recursos em outras organizações.
Em função dos resultados obtidos neste estu-
do, vale recomendar que se faça o uso apro-
priado das ferramentas de TI investigadas, pois
a utilização inadequada das mesmas pode,
ao invés de facilitar o desenvolvimento de uma

vantagem competitiva, pelo contrário, prejudi-
car o desempenho competitivo da organiza-
ção no ambiente do varejo, via comércio ele-
trônico. Nesse sentido, deve-se buscar uma
perfeita sintonia entre as funções de tecnolo-
gia de informação e marketing em relação ao
uso de tais ferramentas. Tal iniciativa pode
ajudar a equalízar a potencialidade que a ferra-
menta tecnológica tem a oferecer em relação
às necessidades e expectativas mercadológicas
que o cliente busca encontrar nos canais de
atendimento virtual de uma empresa varejista.
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