




Precursor e um dos integrantes do olimpo em que estão
instalados os principais teóricos do marketing, o norte-
americano Philip Kotler confessou em sua última passa-
gem pelo Brasil, no final de 2007, que gostaria de ter in-
ventado um quinto p, em função do advento da internet,
para sua famosa formulação "ponto, promoção, preço e
produto" Obrigatória em todos os planejamentos mer-
cadológicos, desde o seu advento, ela necessariamente
precisou ser revista em função da revolução tecnológi-
ca desencadeada pela convergência digital e seus efeitos
irreversíveis no comportamento do consumidor e, tam-
bém, no cotidiano dos profissionais da área. Para se ade-
quar ao novo cenário e seus desafios, alertou ele, é preciso
um alinhamento cada vez maior entre os departamentos
de marketing e de tecnologia das corporações.

Sabem bem disso os executivos e seus subordinados di-
retamente ligados ao setor de varejo» às voltas no dia-a-

dia com demandas e expectativas ilimitadas destes novos
clientes a exigir posturas e linguagem diferenciadas de

empresas tradicionais. As estratégias em curso ganharam
com o e-commerce uma ferramenta exponencial nessa
busca de uma matemática de sucesso em meio à mu-
dança de hábitos. Mas como ingressar neste admirável
mundo digital de infinitas possibilidades, conseguindo
se posicionar de forma correta e alcançando o reconhe-
cimento e resultados almejados? Em busca de um lugar

ao sol nesta crescente geração de lojas virtuais, a rede
gaúcha Certel, com forte presença e atuação no interior
do estado, delegou a missão à divisão Brivia do GAD',
especializada em tecnologia e marketing digital.

iCorn sede em Teutônia e uma rede com 60 unidades ins-
taladas em municípios riograndenses, o projeto levou
em conta o lastro da empresa, construído ao longo de
quase quatro décadas e baseado em ofertas de produtos
de qualidade de marcas renomadas e atendimento dife-

renciado, com ênfase na satisfação da clientela. Atenta à

necessidade intrínseca de transmitir esses atributos, va-
lores e reafirmar a imagem e marca através do novo meio



de comunicação, a solução encaminhada preocupou-se
não apenas em criar um canal de comercialização virtual
como fazer dele um instrumento de contato, relaciona-
mento e experiência únicos para o usuário.

Arquitetura final
Conforme assevera o diretor-executivo do Gad'Brivia, Már-
cio Coelho, "sem uma boa e confiável plataforma tecnológi-
ca, sem um bom design de serviço na web e claro, de forma

bem simples, sem uma identidade visual que reforce a mar-
ca, a empresa não atingirá seus objetivos e poderá inclusive
prejudicar o valor da marca construída ao longo de anos"

(veja entrevista na página 72). Dentro desse ideário foi de-
senvolvida a loja virtual, cercada pelos mesmos princípios

e cuidados adotados pela rede em suas lojas tradicionais.
Na sua estruturação, foram analisados aspectos pertinen-
tes a ponto de venda, linguagem de relacionamento com os
consumidores e conceito da marca visando um resultado
integrado com os sistemas de gestão da empresa e com os
mecanismos de operacionalização disponíveis no mercado.

Atratividade, comodidade, confiabilidade e segurança. A ar-
quitetura final apoia-se num sistema de navegação simples
e acessível, facilitada pela vitrine de produtos intuitiva e um

design privilegiando a exposição dos conteúdos. Integram o
site os elementos básicos, incluindo os departamentos seto-
rizados (eletrodomésticos, informática, som e imagem, mo-
biliário etc.), com destaque para as promoções, lançamen-
tos e ofertas. Entre os serviços disponibilizados, oferece-se
um fluxo de compras automatizado e integrado com o setor
de custos e distribuição da rede, cadastro integrado para os
clientes das lojas, informações sobre as normas referentes a
trocas e devoluções, pagamentos e endereços das unidades.

Em fase de implantação, atendendo não somente a uma ne-
cessidade de ampliação dos negócios corno também a uma
tendência de mercado, o e-commerce da Certel vem se so-
mar a uma constelação em franca expansão no século 21. De
acordo com projeções feitas pela e-bit, consultoria de atua-

ção nacional no segmento, as expectativas de crescimento
do comércio virtual este ano deverão atingir 20 a 25% ou
R$10 bilhões, ao contrário do varejo tradicional, sem pre-
visão de aumento de vendas. Corroborando as previsões, a
pesquisa TIC Domicílios e Usuários, produzida pelo Centro



de Estudos sobre as Tecnologias da Informação (Cetic),
revela que 44% dos entrevistados que disseram ter acesso
à internet realizaram consultas on-line com intenção de
compra no último ano. E aí surge um dado interessante,
antecipador de uma nova guinada de rumos: dos 7866
pesquisados, 16% efetuaram compras on-line enquanto
56% preferiram ir à loja conferir.

Voo ambicioso
"Se por um lado a internet compete com o varejo, sub-
traindo parte de suas vendas, por outro ela acaba sendo
um fator motivador para a compra na loja", avalia o pro-
fessor do conceituado Programa de Varejo da Fundação
Instituto de Administração (Provar-FIA), Francisco Al-
varez. Ou seja: vantagens que os clientes virtuais possu-
íam num primeiro momento, como preços inferiores e o
conforto de não precisarem se deslocar fisicamente para
comparar preços atrás de melhores ofertas, passam a ser-
vir de bússola para pechinchas e barganhas in loco. Caso
malsucedidos em suas intenções, tais visitas servirão ape-
nas de trampolim para que os consumidores avaliem o
produto ao vivo e o adquiram pela rede. Desafio que a
Certel também terá que enfrentar daqui pra frente. Nas-

cida da Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia
Ltda. (Certel), uma das 15 integrantes da Federação das
Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento
Rural do Rio Grande do Sul, fundada em 1956, a cadeia
de lojas homônima surgiu no início dos anos 1970, como
parte da diversificação das atividades de distribuição,
operação e manutenção de redes de energia para diversos
municípios do estado concentrados nos Vales do Taquari,
Rio Pardo, Paranhana e Caí, hoje incluída no ranking das
melhores do país. Nutriu-se desde sempre dos pilares em
que se assenta o grupo, voltados para a implementação
de melhorias, incorporação de novas tecnologias e inves-
timento no aperfeiçoamento, contribuindo permanente-
mente para o desenvolvimento sustentável da região.

De olho no futuro, a rede dedicada em sua gênese à co-
mercialização de eletrodomésticos, móveis, material elé-
trico e de construção civil, prepara-se para alçar um vôo
ambicioso, com pretensões de estender seu arco a todo
o território nacional através do mundo virtual. Certa de
que, na era do marketing sem fronteiras, "é muito fácil
se tornar obsoleto", como alerta o "papa" Philip Kotler.
E não falta lugar para mais um.
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