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Pesquisa da Deloitte mostra que empresas ainda utilizam pouco a internet no pós-venda  
 
As empresas consideram que a internet é um meio eficiente para a promoção de suas vendas 
(resposta de 70% dos pesquisados), porém apenas 39% dão suporte de pós venda por esse 
canal. Estas são algumas das conclusões da pesquisa “As relações de consumo na era do 
comércio on-line”, conduzida pela consultoria Deloitte. O estudo abordou companhias de 
diversos segmentos e portes econômicos e contou com a participação de 109 empresa, que 
responderam à pesquisa entre 20 de agosto e 8 de setembro. 
 
Patricia Sousa, gerente da área de Varejo e Bens de Consumo da Deloitte, explica que as 
empresas já estão percebendo que a internet tornou-se um recurso fundamental na gestão de 
vendas e que as mudanças tecnológicas estão transformando as relações comerciais e de pós-
venda: A pesquisa mostra que as empresas estão diversificando seus métodos de comunicação 
com seus clientes, utilizando a web ou o celular, seja na valorização da marca (para 80% dos 
entrevistados, este é o principal uso da publicidade na internet), na ampliação de mercados 
(56%) ou no lançamento de produtos (46%). 
 
Mas, ao mesmo tempo, apenas 34% destacaram o uso da internet para redução de custos e de 
despesas; 39% consideram a web como um suporte de pós-venda, e somente 12% 
consideraram que a internet facilita a adoção de uma política diferenciada de preços — explica 
Patricia. 
 
Poucas empresas estão fazendo monitoramento do meio on-line 
 
Segundo Patrícia, as empresas afirmaram que, se a internet não estiver interligada a outros 
canais, o cliente não se tornará fiel: Para 41% das empresas, o consumidor pesquisa o produto 
na internet, mas o compra na loja física. 
 
Por isso a empresa precisa estar em todos os canais. 
 
Ela também observa que, ao mesmo tempo em que as empresas estão preocupadas com o 
relacionamento com seus públicos, poucas monitoram o meio on-line. 
 
A professora de Antropologia do Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), Carla Barros, que coordena uma pesquisa de inclusão digital nas camadas populares 
(classes C e D), diz que os dados da Deloitte podem ser comprovados nos grupos que estuda. 
Quando ouvimos os mais jovens, eles dizem que pesquisam na internet, olham preço, buscam 
opiniões, mas não compram na internet, preferem ir às lojas para ver o produto. 
 
E observam: “se alguma coisa der errado, com quem vou reclamar?”, como se na internet não 
houvesse ninguém. Os mais velhos (os pais) têm menos intimidade com a internet e 
acompanham o medo dos filhos explica Carla. Mas, quando essas classes se sentirem seguras 
para comprar na web, haverá uma expansão grande, pois, até pelo seu tamanho em número 
absoluto, são as que mais compram. 
 
O consultor Ian Black, especialista em marketing viral e estratégias em redes sociais, explica 
que a internet amplifica a possibilidade de os consumidores falarem das empresas em seus 
vários canais (blog, Twitter, Orkut, YouTube), mas isso representa riscos e oportunidades: 
Uma opinião sobre a empresa fica na web e pode ser recuperada a qualquer hora. 
 
Cabe a ela tirar proveito disso. É possível monitorar tudo o que se refere à empresa, evitar 
crises e conhecer melhor o consumidor. Mas já está claro que esse tipo de exposição obriga a 
empresa a ser mais verdadeira, a não prometer o que não vai cumprir, pois é fácil 
desmascarar uma oferta falsa, e essa informação será disseminada rapidamente. 
 
Perda de um cliente custa caro, alerta especialista 



 
Black cita o site Mercado Livre como um ambiente em que toda a venda depende apenas das 
opiniões postadas na rede: 
 
As empresas podem usar as informações sobre os produtos/serviços dos concorrentes para 
alavancar suas vendas. É um outro espaço de concorrência. 
 
Társis Nametala Sarlo Jorge, professor de Direito Corporativo e coordenador de pós-graduação 
do Ibmec/ RJ, observa que a expectativa do consumidor diante das promessas de venda de 
produtos e serviços na internet é protegida pelo Direito, e a empresa deve estar atenta porque 
a perda de um cliente e o custo jurídico do dano moral têm valores altos, especialmente se há 
um volume grande de reclamações. Ele também ressalta que o consumidor é livre para 
expressar seu desagrado com a empresa, mas não pode abusar desse direito. Usar as mídias 
sociais para criticar as empresas, diz, demanda responsabilidade. 
 
O consumidor pode reclamar de um produto, um serviço, um atendimento. 
 
Mas não pode utilizar o logo da marca da empresa num blog ou para criar um site. Nem para 
falar bem. 
 
Também não pode chamar a empresa de incompetente ou mentirosa. Não pode fazer juízo de 
valor, sob pena de a empresa entrar com uma ação contra ele por danos morais — afirma. 
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