


vendas tradicionais 
De acordo com Dailton Felipini, 

especialista em comércio eletrônico 
e editor do site e-commerce.org.br, 
quem vence essa disputa, na verdade, 
é o consumidor, que vai ter mais um 
canal de comercialização à sua dis-
posição, de acordo com a conveniên-
cia. "Essa possibi l idade de optar é 
extremamente benéfica e importan-
te para o cliente. A gente sabe que o 
comércio eletrônico vai ocupar es-
paço no mercado e, com cer teza , 
pegará uma fatia das vendas tradi-
cionais. Agora, isso não significa que 
as lojas físicas vão deixar de existir 
ou de vender", destaca Felipini. 



Para se ter uma idéia, de acordo com a e-bit, empresa referência em 
informações sobre e-commerce no Brasil, as vendas pela internet no País 
estão crescendo cerca de 30% ao ano, enquanto o aumento das vendas no 
varejo em 2009, em relação a 2008, foi de 8,9%, de acordo com a Pesquisa 
Mensal de Comércio, divulgada pelo Inst i tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Fonte: e-bit - Compilação do site: www.e-commerce.org.br. Não considera as vendas de automóveis, 

passagens aéreas e leilões on-line. 

Dailton Felipini explica que é natural o e-commerce crescer mais do que 
o varejo porque a análise está par t indo de um ponto inicial menor. "É como 
crescer de 1 para 2, no caso da internet, e de 100 para 110, no varejo tradi-
cional", complementa Pedro Sampaio, diretor da Mkteam, empresa de con-
sultoria em marketing e e-commerce. 

Devido a essa aceleração no cres-
c imento, Igor Senra, f u n d a d o r e 
CEO da MoIP, empresa de seguran-
ça em vendas pela internet , destaca 
que "o e-commerce tem potencial pa-
ra se tornar o maior canal de vendas 
em pouco tempo". 

CONFLITO NOS CANAIS DE VENDAS 

Provavelmente, você já deve ter se 
deparado com empresas que vendem 
o mesmo produto a um preço na lo-
ja e a outro na internet, fazendo com 
que o site e a loja física se tornem 
concorrentes, mesmo sendo admi-
nistrados pela mesma companhia . 

Isso é o que chamamos de conflito 
de canal . Ele ocorre quando uma 
empresa fornece produtos para seus 
clientes por meio de uma variedade 
de meios (internet, call center, repre-
sentante, distribuidor, ponto de ven-
da, etc.) que podem entrar em con-
flito entre si. 

Segundo Olímpio Araújo, a es-
tratégia de preços diferenciados na 
loja vir tual e na física é proposital e 
funciona como um "treinamento da 
mente do consumidor", incentivan-
do as pessoas a comprarem pela in-
ternet com melhores condições de 
prazo ou preço. "Assim, a empresa 
começa a migrar seu público para a 
in ternet e d iminu i r sua es t ru tu ra 
física e os custos, podendo chegar 
ao ponto de fechar sua loja tradicio-
nal e manter apenas a on-line", en-
sina o consultor. Essa diminuição 
dos custos, segundo Dailton Felipi-
ni, é o que motiva as empresas a 
oferecerem um preço melhor em seu 
canal de vendas vir tual . 

O diretor Pedro Sampaio discorda 
dessa estratégia, pois acredita que o 
consumidor perde a conf iança na 
empresa quando vê dois preços dife-
rentes nas lojas. Para ele, o e-commerce 
e as vendas tradicionais devem se 
complementar . "O e-commerce leva 
muitos clientes para a loja física e 
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vice-versa. Hoje, é importante uma loja tradicional ter uma loja na internet. 
Isso não leva à queda de vendas na tradicional, justamente o contrário: aca-
ba por aumentar o movimento na loja física também", destaca. 

De acordo com Rodrigo Maruxo Peres, especialista em marketing e 
e-commerce, a melhor política para evitar conflito de canais é a do jogo limpo 
com as equipes. "Entender onde as partes se sentem incomodadas e achar 
soluções criativas para que joguem todas no mesmo time é sempre a melhor 
saída", sugere. Rodrigo conta a história de uma loja em que os funcionários 
passaram a boicotar a divulgação do site da empresa, pois sabiam que nas 
vendas feitas por esse canal deixariam de receber comissão. 

Para situações como essa, ele sugere uma estratégia de remuneração 
progressiva, que compartilhe parte do lucro da loja virtual com a equipe da 
loja física. "Pode ser um bom começo, pois parte do dinheiro compartilha-
do com os funcionários nada mais é do que um investimento para fortalecer 
a promoção do canal virtual pela sua própria equipe de vendas. Programas 
de incentivo aos colaboradores que apoiam e divulgam a loja virtual também 
funcionam bem", sugere o especialista. 

SOU VENDEDOR, POSSO PERDER O EMPREGO? 

Se você é um vendedor "tirador de pedidos", com certeza a internet vai in-
fluenciar bastante na sua carreira. "Esse profissional pode ser facilmente 
substituído por um site. Se eu fosse um vendedor com esse perfil, estaria 
bem preocupado", destaca Dailton Felipini. Por outro lado, existem vende-
dores que transcendem o papel de tiradores de pedidos. "É o vendedor con-
sultor, que dá dicas, apresenta soluções, analisa, sugere, propõe. Nesse 
caso, ele vai continuar sendo importante e relevante para a empresa e o 
cliente, independentemente da internet", acrescenta. 

Para o especialista Olímpio Araújo, a profissão não vai morrer, mas 
vai definhar . "Veremos uma seleção natural em que só os bons e fortes 
sobreviverão. Trabalhar na área comercial deixou de ser coisa para ama-
dores há muito tempo e cada vez mais exige a qualificação dos profis-
sionais", destaca. 

No entanto, para produtos premium (de alto valor percebido pelos clien-
tes) e que geram a necessidade de experimentação, as vendas tradicionais 
dif ic i lmente deixarão de exist ir . 
"Quando as pessoas compram uma 
roupa de grife em um shopping, elas 
procuram também uma experiência 
de compra. Por exemplo, é ó que 
acontece na Daslu, loja de departa-
mentos do mercado de luxo, onde a 
compra é sempre acompanhada de 
uma experiência no ponto de venda", 
complementa. 

Além disso, segundo Araújo, exis-
tem ainda os produtos e serviços que 
necessitam de vendedores com grande 
conhecimento técnico sobre suas es-
pecificações e outros que precisam de 
um processo de negociação complexo 
para que a venda seja concluída. 

Mas o fato é que todos os profis-
sionais devem aprender a utilizar 
as ferramentas da web para melho-
rar seus resultados de vendas. "Se 
o vendedor gera bons resultados 
para a empresa, não será substitu-
ído com tanta facilidade", diz. Além 
disso, o profissional precisa enten-
der a internet como uma oportuni-
dade de negócios, e não como con-
corrente. "Ele também pode ter seu 
próprio e-commerce, ou sua rede de 
contatos de clientes gerenciados 
pela internet. Quem sabe pode pas-
sar de vendedor para um parceiro 
da empresa em que ele trabalha ou 
representa hoje", afirma. 

Uma coisa também importante 
é entender que, quando falamos de 
e-commerce, nem sempre o processo é 
totalmente automatizado e existem 
muitos profissionais que atendem os 
clientes de forma on-line. É o caso 
da Imobiliária Lopes. "Com a inter-
net, a informação básica não está 
mais apenas com o corretor. Você 
acessa o site e vê imagens, vídeos, 
mapas, preços, metragens e descri-
ções", destaca Roberto Nascimento, 
diretor de internet e CRM da Lopes 
S.A. Isso faz com que os clientes en-
trem em contato com o corretor ape-
nas para tirar dúvidas maiores. Para 
isso, a Lopes tem hoje uma equipe 





paio, o invest imento para se montar 
u m a loja boa e eficiente na internet 
é prat icamente o mesmo de se mon-
tar uma loja física, somente o destino 
dos recursos é diferente. "Quando 
você monta u m a loja na internet , o 
investimento em divulgação tem que 
ser bem maior, pois não existe ne-
n h u m a possibilidade de as pessoas 
passarem em frente à sua loja e en-
trarem. A part ir do momento em que 
sua loja na internet começa a ter um 
movimento um pouco maior, o nú-
mero de envolvidos no atendimento, 
f inancei ro , logística, começa a ter 
que crescer, e é necessário ter pesso-
as cuidando de tudo", comenta. 

É .claro que, quando a empresa já tem u m a e s t ru tu ra logística de en-
tregas ao cliente f ina l e de vendas via out ro canal, a en t rada na in te rne t 
acaba sendo mais econômica. Pen-
sando em ajudar empresas pequenas 
que não têm conhec imen to para a 
gestão on-line, o empresário Marcio 
Black resolveu criar a bu t ique vir-
tual Sofist icada (www.sofist icada. 
com.br) para atender especificamen-
te fabr icantes de acessórios femini-
nos de p e q u e n o e médio por tes . O 
fabr icante apenas se p reocupa em 
enviar os p rodutos para a Sofistica-
da, que se responsabi l iza por todo 
o processo: do ge renc i amen to de 
pedidos dos internautas e pagamen-
to on-line com car tão até a logística 
de entrega ao consumidor . 

De acordo com Marcio Blak, "não 
basta apenas montar um site e expor 
os produtos, acreditando que as ven-
das serão um sucesso. É necessário 
entender que u m a loja v i r tua l é um 
negócio e deve ser encarado como 
tal, com planejamento de gestão on-
line e ações estratégicas de divulga-
ção". Ele reforça a inda que a par te 
off-line é essencial para o sucesso 
do negócio e não pode ser deixada 
de lado. "Pensar na logística da en-
trega do p r o d u t o em todo o País, 
bem como nas formas de pagamen-
to on-line, é básico em um negócio, 
seja ele vi r tual ou em loja física. Mas 

nem sempre isso é considerado por 
quem só enxerga a internet como um 
mero comércio virtual", ressalta. 

ONDE FOCAR ESFORÇOS? 

Para Igor Senra, é n o r m a l que as 
empresas que t raba lham com vários 
pontos de venda deem atenção espe-
cial ao canal que mais t rouxer retor-
nos. A intenção é que o consumidor 
seja atendido onde ele deseja, seja 
pela internet, via telemarketing, loja 
física ou por meio de representantes, 
sempre de acordo com o canal que 
mais se adapta a ele e ao produto ou 
serviço a ser vendido. 

O que não é u m a boa estratégia, 
de acordo com Dail ton Felipini, é 
abandonar um canal em detrimento 

http://www.sofisticada


de outro. "Acho que a melhor estra-
tégia é ser multicanal, um comple-
mentando o outro", destaca. 

A Natura, por exemplo, é uma 
empresa que sempre valorizou a ven-
da direta, no porta a porta, e também 
por meio do site Submarino (http:// 
naturabrasil.submarino.com.br). A 
questão da Natura é que ela mantém 
um canal formado por cerca de 900 
mil consul toras em todo o País, 
responsáveis por oferecer um rela-
cionamento mais pessoal às clientes. 
Investir em um canal de vendas pe-
la internet poderia atrapalhar a re-
ceita de sucesso que a empresa vinha 
tendo. Mas não foi isso o que acon-
teceu, já que a Natura viu seu núme-
ro de consultoras triplicar desde que 
passou a atuar também pela internet, 
em meados de 2001. 

Já a Zappos.com, varejista norte-
americana de calçados, é uma em-
presa que apostou na internet, em 
vez de investir em lojas bem localizadas com atendimento presencial. Ela 
já nasceu se reinventando no mercado ao adotar a estratégia de direcionar 
todo o seu marketing para as mídias sociais, criando uma cultura corpora-
tiva diferenciada para alcançar o sucesso. Para se ter uma ideia, os funcio-
nários têm seus Twitters vinculados ao da empresa, isso faz com que a 
dúvida "twittada" por qualquer pessoa seja prontamente respondida. Além 
disso, a organização se comunica com seus clientes pelo Facebook, MySpa-
ce, YouTube e blogs. Isso tudo acabou aumentando a satisfação dos consu-
midores e, consequentemente, o faturamento da empresa. 

Para Dailton Felipini, decidir sobre entrar ou não na internet é uma 
questão mercadológica e a companhia, antes de tudo, deve oferecer o melhor 
benefício ao cliente: "Quando ele sinaliza que tem interesse de comprar 
pela internet, a empresa precisa participar do jogo, senão perde a venda 
para os concorrentes. Agora, é importante adaptar o e-commerce para sua 
estratégia de atuação. No caso de organizações que trabalham com grupos 
de representantes, como a Natura, a abordagem deve ser adaptada para 
preservar o patrimônio que elas têm. De certa forma, as vendedoras da Na-
tura são mais que 'tiradoras de pedido' - ajudam as compradoras na toma-
da de decisão, elas têm o seu papel. Acho que a internet pode também ser 
uma ferramenta útil para elas. É possível encontrar o modelo que contabi-
lize o interesse do consumidor e também preserve essas vendedoras que 
desempenham um papel importante". 

O consultor Olímpio Araújo acredita que uma companhia que não tem a 
ousadia de reinventar seus processos e acompanhar a evolução tecnológica 
e social corre um grande risco de desaparecer. "Uma empresa que não 'apren-
de' traz muito mais prejuízo para a sociedade do que uma que modifica seus 
processos para manter-se ativa e saudável no mercado", completa. 

Text Box
Fonte: Venda Mais, Curitiba, ano 17, n. 197, p. 52-62, set. 2010.




