
ender produtos sem que o con-
sumidor tenha de ir até uma loja
é uma prática adotada por alguns
segmentos de varejo há muitos
anos. Por telefone ou por catálogo,
a modalidade de vendas à distância
representou um importante e alter-
nativo canal de comercialização,
principalmente para atender clien-
tes afastados dos grandes centros
ou da base da empresa fornecedo-
ra. Mas, a partir do advento da in-
ternet, que viabilizou a estrutura de
lojas virtuais, a perspectiva para o
comércio em geral foi radicalmente
transformada. Redes de lojas rapi-
damente criaram sites para vendas
de seus produtos, assim como sur-
giram diversas empresas com foco
exclusivo no varejo eletrônico.

Passada quase uma década da
sua popularização, a internet é
reconhecida hoje como um efe-



tivo meio para realizar negócios.
Porém, na mesma medida em que
se dissemina o seu uso e cresce o
volume de negócios, aumentam
as expectativas dos consumidores
sobre o que esse canal pode ofe-
recer. O desafio atual, portanto, é
explorar ao máximo todo o poten-
cial que ainda reserva, tanto sob o
ponto de vista da gestão do negó-
cio como para atender aos desejos
de seus clientes.

Voltando a questão para o mer-
cado do livro, mais especificamente
para os sites de quem já é do ramo,
ou seja, as redes de livrarias, nota-se
que as vendas pela internet evoluem
ano a ano, representando, hoje, en-
tre 10% e 20% do faturamento total
dessas empresas. De modo geral,
as livrarias ponto.com, como são
chamadas as empresas virtuais, têm
investido bastante na apresentação
e no conteúdo de suas páginas na
internet, agregando informações
e serviços como um diferencial
competitivo. Por outro lado, na opi-
nião de estudiosos do varejo e do
comércio eletrônico em particular,

há muito a ser feito para atrair mais
consumidores e aperfeiçoar as es-
tratégias de marketing e de relacio-
namento com seus clientes.

Um dos principais pontos é que
com a evolução das tecnologias
disponibilizadas para a internet, as
lojas virtuais podem se aproximar
cada vez mais da realidade das lo-
jas físicas, possibilitando o acesso
ao conteúdo dos livros, assim como
acontece quando o consumidor fo-
lheia uma obra na livraria. Outra
questão identificada como fun-
damental para o comércio de um
produto tão peculiar diz respeito
à colaboração mais efetiva das edi-
toras para enriquecer conteúdos
e ações de promoção das livrarias
ponto.com. Em última instância,
elas também servem como vitrines
que podem fortalecer e agregar va-
lor a suas marcas.

Apesar do comércio eletrônico
ter surgido dois anos antes, foi entre
os anos de 1999 e 2000 que aconte-

ceu a grande corrida das empresas
para garantir seu espaço de vendas
pela internet. Nesse alvoroço esti-
veram tanto empresas tradicionais
do varejo como aquelas que se es-
tabeleceram exclusivamente para
atuar no comércio eletrônico. Um
período em que também se fizeram
vários prognósticos, de pessimistas
à excessivamente otimistas. Alguns
dos quais não se confirmaram, as-
sim como várias empresas que se
aventuraram nesse novo mundo
logo desapareceram.

"Quando a internet se tornou
um veículo mais próximo da rea-
lidade, do dia-a-dia das pessoas,
começaram a surgir várias coisas,
inclusive algumas estranhas. Na-
quela ocasião, as pessoas que tra-
balhavam nas empresas do mundo
físico ficavam até incomodadas,
porque surgia um novo modelo de
negócio que prometia acabar com
as empresas tradicionais. Revistas
de negócios norte-americanas, na
época, estampavam manchetes de
capa afirmando que as organiza-
ções do mundo físico desaparece-



riam", recorda Sílvio Laban, profes-
sor do departamento de Marketing
da Fundação Getúlio Vargas - Es-
cola de Administração de São Pau-
lo (FVG/EASP) e pesquisador do
Centro de Excelência do Varejo da
mesma instituição.

Em parte, tais afirmações po-
dem ter se baseado em uma das
teses sobre o desenvolvimento do
varejo, chamada de teoria dialética,
conforme explica Laban. "É quan-
do você tem um modelo e usa um
outro que preenche vácuos que o
modelo existente não preenche. Aí,
os dois acabam entrando em confli-
to, gerando um novo modelo que
fica valendo até surgir outro e assim
por diante. Essa é uma das teorias
da evolução do varejo e, a bem da
verdade, o fenômeno do uso da
internet para a comercialização de
produtos encontra uma certa lógi-
ca na forma como ele evoluiu."

Por outro lado, ele destaca que
antes mesmo da internet já exis-
tiam iniciativas para estruturar um
modelo de comércio eletrônico.
"O meio era outro, mas o comér-

cio eletrônico, se definido como a
possibilidade de fazer transações
comerciais à distância, já existia.
Claro que de uma maneira me-
nos interativa", define o professor,
citando como exemplo o grupo
Pão de Açúcar, no qual trabalhou
durante muitos anos. "No Pão de
Açúcar Delivery o cliente podia fa-
zer seu pedido por fax ou através
de um CD-ROM, disponível na
loja. No caso de utilizar o CD, via
conexão discada, por meio de um
BBS (acrônimo inglês de Bulletin
Board System), enviava seus pedi-
dos pelo computador."

Desse ponto de vista, pode-se di-
zer que a Livraria Cultura foi a pio-
neira no seu segmento. A empresa,
que já atendia encomendas por te-
lefone, em 1995 adotou o BBS. "A
utilização do sistema teve vida cur-
ta, porque dependia de uma linha
telefônica para cada acesso. Se você
queria ter dez pessoas acessando
precisaria da mesma quantidade
de linhas telefônicas. Isso se mos-
trou absolutamente inviável e logo
o BBS desapareceu do mundo das

comunicações, sendo substituída
pela internet", conta Pedro Hertz,
proprietário da livraria.

A partir desse surgimento, se-
gundo Silvio Laban, algumas em-
presas fizeram iniciativas bastante
arrojadas com investimentos de
vulto, outras esperaram um pouco
para entrar e algumas, até hoje,
não apostaram no varejo eletrôni-
co. "Não dá para dizer que elas es-
tejam erradas. Pode mesmo não ser
interessante em função da sua es-
tratégia, do seu posicionamento de
mercado e do perfil de negócios.
Entendo que essas empresas adota-
ram uma postura que tem mais res-
guardo nessa teoria dialética. Afi-
nal, trata-se de um novo canal, que
não chamo de venda, mas de rela-
cionamento, porque por meio dele
podem ser feitas várias coisas, inclu-
sive venda", afirma o professor da
FGV/EASP, complementando que
neste caso a tecnologia é neutra, ou
seja, sua utilização só faz sentido se
atender ao negócio. "Ela tem de es-
tar alinhada com a estratégia, com o
posicionamento de mercado, com o
público e onde a empresa quer che-
gar. Muitas embarcaram em aven-
turas tecnológicas porque alguém
fez isso, porque era moda. Depois
se deram conta de que as coisas não
tomaram o rumo esperado."

Nesse sentido, o comportamen-
to das redes de livrarias em relação
ao comércio eletrônico parece ter
sido adequado. Como indica Laban,
há os players puros, que só existem
no mundo virtual, os players físicos
e aqueles que combinam os dois
modelos. "Algumas empresas não
entraram ou entendem que não de-
vem, pelo menos até o momento.
Outras saíram na frente, adotando
um modelo virtual e acabaram ten-
do de repensar a decisão. E, final-



mente, aquelas que adotaram logo
no princípio uma abordagem de
multicanal, caso de algumas lojas
de departamento e da maioria das
empresas de livros. Elas entraram
sem fazer coisas muito arrojadas,
como complementação de suas
estratégias." Segundo ele, infor-
mações obtidas de estudiosos do
comércio eletrônico de livros, em
princípio esse canal não era rentá-
vel. "No entanto, as empresas preci-
savam estar nele."

Roseli Morena Porto, também
professora da FGV/EASP, que de-
senvolve estudo específico sobre o
varejo de livros, concorda com a
análise de seu colega. "Embora em
um primeiro momento os livrei-
ros tenham se preocupado porque
esse novo modelo não tinha nada a
ver com o negócio deles, o varejo
físico, logo perceberam a internet
como um outro canal muito impor-
tante, como uma necessidade para
proporcionar outra alternativa de
compra ao consumidor."

A preocupação se justificava por-
que, apesar de não exigir a mesma
estrutura de uma loja física, nem os
custos envolvidos para manter um
estabelecimento comercial, a base
deste novo varejo estava em uma lo-
gística altamente eficiente. Segun-
do Roseli, esse foi um problema
constatado por todas as empresas
que ingressaram nesse modelo de
comércio. "Logo no início da ati-
vidade o grande gargalo no Brasil
foi logístico. O Correio não estava
preparado para essa operação, não
havia um serviço desenhado para
esse tipo de negócio de pequenos
volumes, com embalagens que ti-
nham de ser baratas e tempo de en-

trega reduzido. Além disso,
o mercado de empresas de
entrega ainda estava pou-
co desenvolvido", pondera
a professora, observando
que, com o amadureci-
mento dessa modalidade
de negócio, tais questões
foram superadas.

Dirigindo o foco do seu
estudo ao conceito de vare-
jo multicanal, que significa
estabelecer vários meios
para que uma empresa pos-
sa disponibilizar seus pro-
dutos - loja física, central
de atendimento por tele-
fone, catálogo e internet -,
a professora quer identificar como
as livrarias entram em contato com
o consumidor para que ele tenha
oportunidade de fazer a compra.

Para ela, o fundamental é esta-
belecer uma coesão entre os vários
canais da mesma empresa, com
uma atuação integrada e nunca
trabalhar de forma isolada as lo-
jas física e virtual. "O interessan-
te no multicanal é exatamente a
sinergia. Usar a mesma estrutura
de estoque, de atendimento, fazer
a divulgação do site na loja e vice-
versa, divulgar pela internet os
eventos que acontecem nas lojas e
utilizar o cadastramento de e-mails
para manter um contato mais dire-
to com o consumidor, mantendo a
marca na cabeça dele."

À exceção de dados sobre a
audiência na internet - o último
levantamento do Ibope, segundo
Roseli, indica que já são 33 milhões
de internautas no Brasil - não há
estudos que indiquem de forma
consistente o perfil do consumidor
das lojas virtuais, nem o seu com-
portamento de compra. O que se
tem está muito mais baseado na

observação de quem vive esta expe-
riência do varejo multicanal.

"Também não dá para saber o
que, no geral, as vendas pela inter-
net representam no País. Mas já se
sabe que a partir do momento em
que a empresa de varejo tem a loja
física e a virtual, uma alavanca a
venda da outra", afirma a profes-
sora. Isto porque, segundo ela, foi
comprovado que, além do consu-
midor que pesquisa e faz a compra
eletronicamente, existem os que
combinam os dois canais. Há consu-
midores que fazem a pesquisa pela
internet e vão à loja para fechar a
compra e os que escolhem na loja
e compram pela loja virtual. "Há es-
ses dois comportamentos. Por isso
digo que são canais complementa-
res e devem ser vistos assim dentro
da empresa."

Ainda sobre o ponto de vista
do consumidor, Roseli aponta uma
vantagem das livrarias ponto.com
sobre outros sites de varejo que
também vendem esse produto. "A
confiança na marca da rede física
é levada para a compra pela inter-



net. A compra por esse canal não se
baseia no melhor preço; tem de ha-
ver a entrega perfeita e a segurança
no meio de pagamento. As livrarias
ponto.com já têm uma marca es-
tabelecida no mercado, têm a tra-
dição no negócio. O consumidor
sabe que existem fisicamente e,
portanto, tem muito mais confian-
ça em fazer a compra."

Para ela, um bom exemplo que
atesta essas duas questões — como se
complementam os negócios entre
a loja física e a virtual e a confian-
ça na marca - foi o que aconteceu
com a Livraria Cultura. "Desde que
abriram a loja em Porto Alegre, as
vendas pelo site aumentaram na re-
gião." Um outro exemplo, que re-
força essa tese sobre a confiança na
marca, vem da poderosa e tradicio-
nal livraria norte-americana Barns
& Nobles. "Quando a empresa re-
solveu entrar na internet, separou
as operações da rede física das da
loja virtual. A empresa entendeu
que se o canal pela internet desse
errado a imagem da marca, já con-
solidada, não seria contaminada. E
deu errado. O cliente fazia a pesqui-

sa na ponto.com e quando chegava
na loja as expectativas dele não se
confirmavam: os vendedores desco-
nheciam o que estava no site, não
tinham como confirmar as infor-
mações sobre o produto e o preço
pesquisado na página da internet."

Considerando todos esses in-
dicativos dos especialistas sobre
como devem ser conduzidos os
negócios no comércio eletrônico,
pode-se dizer que, na prática, as
livrarias ponto.com estão no rumo
certo. Buscaram seu lugar na in-
ternet rapidamente, entenderam
desde o princípio que representava
mais um canal de vendas e, a partir
daí, vêm registrando um contínuo
crescimento no volume de negó-
cios virtuais.

Na Livraria Cultura, a venda de
livros por meio eletrônico hoje é
responsável por 17% do faturamen-
to da empresa, percentual significa-
tivo que eqüivale ao movimento de
uma filial, segundo Pedro Hertz.
Ele confirma a importância de in-

tegração desse canal nas operações
da empresa. "Além da venda, a in-
ternet é uma ferramenta de marke-
ting, de comunicação com o nosso
público. Uma infinidade de clientes
usa o meio eletrônico para consulta
e realiza suas compras fisicamente.
E muito comum as pessoas virem
à livraria com a página do site im-
pressa. E uma ferramenta de ven-
da nem sempre é consumada pela
internet, mas fisicamente porque é
efetuada na livraria", ressalta Hertz,
informando que a Cultura, com
lojas em São Paulo, Porto Alegre e
Recife, deverá inaugurar em julho
uma nova unidade em Brasília.

A rede de livrarias Siciliano, hoje
com 58 lojas espalhadas pelo Brasil,
começou a vender livros pelo meio
eletrônico em 1997. Hoje, o negó-
cio representa 10% do faturamento
total da empresa. "A idéia era sair
na frente. Foi um momento de arro-
jo da empresa, que também come-
çava a estudar a abertura de capital.
Atualmente, não é simplesmente
mais um negócio da Siciliano. E um
canal extremamente explorado e
valorizado", declara Alessandra Gas-
tão, gerente da Siciliano.com.

Já na Saraiva, que entrou no
vartejo eletrônico em 1998, as ven-
das por esse canal em 2004 signifi-
caram 19% do faturamento, R$ 51
milhões do valor total divulgado
pela empresa, que é de R$ 269 mi-
lhões. Assim como suas concorren-
tes, a rede de livrarias - atualmente
com 30 lojas no País - percebe na
internet um importante canal para
se aproximar de seus consumido-
res. "O cliente Saraiva é um só. Ele
pode comprar pelo nosso serviço
de televendas, pela Saraiva.com ou
ir a uma loja. Nós oferecemos essas
possibilidades e ele compra de acor-
do com o seu momento e o tipo de



compra que deseja", afirma Vera
Esaú, gerente de Comunicação.

Esses bons resultados, contudo,
não se resumem a uma alternativa
de compra. Assim como acontece
nas lojas físicas, não basta apenas
disponibilizar os produtos. Agregar
diferenciais para cativar os clientes
para sua marca é uma preocupação
presente nas livrarias ponto.com e
muito já tem sido feito. Além de
publicar resenhas, as lojas virtuais
criaram espaços para comentários
de escritores consagrados sobre as
obras de outros autores, opinião de
leitores sobre os livros e a divulga-
ção das atividades realizadas nas lo-
jas, entre outras estratégias.

Apesar disso, na opinião dos es-
tudiosos do varejo, as lojas virtuais
ainda merecem mais atenção, consi-
derando a evolução da tecnologia e
o grau de exigência dos consumido-
res. "A expectativa de um indivíduo
quando completa um pedido na
internet é que o produto se mate-
rialize diante dele, imediatamente.
É verdade que estamos em um mo-
mento diferente daquele do início
do comércio eletrônico, em que
muitas pessoas entendiam que era
só colocar uma página na internet
e o resto estava resolvido. Porém,
existem algumas oportunidades im-
portantes para serem investigadas
pelas empresas que operam nesse
mercado aqui no Brasil, como na-
vegabilidade, pesquisa e conteúdo",
ressalta Silvio Laban.

Colocar mais
informações

sobre as obras
expostas na

internet aumenta
a segurança do
consumidor na

compra

Segundo Roseli Morena Porto,
uma coisa considerada ruim pelas
pessoas que buscam livros pela in-
ternet é a impossibilidade ter al-
gum meio de acesso ao conteúdo
dos livros, assim como acontece
nas lojas físicas. "Quando o con-
sumidor vai à livraria costuma ler
alguma parte da obra, a orelha, o
prefácio, enfim pode folhear o li-
vro. Na Amazon.com já é possível
ver o índice ou o primeiro capí-
tulo. Além de resenhas e opinião
de leitores, já disponíveis nos sites,
colocar mais informações sobre a
obra é uma forma de dar mais se-
gurança na compra."

A Livraria Cultura já promoveu
iniciativas nesse sentido. Além de
livros digitais (e-books ) - ainda em
número reduzido em razão da pou-
ca procura, segundo Pedro Hertz -,

o site também oferece acesso ao pri-
meiro capítulo de algumas obras.

Na Siciliano.com, segundo Ales-
sandra Gastão, em breve os clientes
também terão essa possibilidade.
"No final de julho, o site estará re-
formulado e com nova tecnologia,
o que permitirá o acesso a novos
conteúdos. Como no comércio
eletrônico não temos aquele 'chei-

rinho' da livraria, o que podemos
fazer é tratar a página de uma ma-
neira que se aproxime cada vez
mais do internauta."

Porém, para enriquecer os con-
teúdos destas páginas, os livreiros
entendem que precisam da colabo-
ração mais expressiva das editoras,
opinião partilhada pelos professores
de varejo. "É preciso uma mudança
também no comportamento das
editoras. Se os editores e os livrei-
ros trabalhassem juntos nisso não
só o consumidor sairia ganhando,
mas também as empresas envolvi-
das, porque essa é mais uma alter-
nativa para impulsionar as vendas",
justifica Roseli.

Afirmando que não há dúvida
sobre o que esse relacionamento
entre editoras e livrarias poderia



representar para incrementar os
negócios realizados no comércio
eletrônico, Laban complementa:
"Vejo que as empresas ainda estão
em uma etapa que utiliza o comer-
cio eletrônico como uma grande
vitrine, sem tirar, necessariamente,
proveito de todo o potencial que re-
presenta. Talvez ainda não tenham
sentido essa necessidade, até por-
que sabemos bem que no mercado
de livros, o consumo per capta ainda
é baixo. Por outro lado, acredito
que, embora não tenha elementos
concretos para avaliar isso, a alter-
nativa de conteúdos digitais talvez
pudesse contribuir para incentivar
o hábito da leitura."

Para apresentarem as obras em
seus sites, tal como acontece hoje,
as livrarias ponto.com tiveram de

estruturar seu próprio banco de
dados, pois o material recebido das
editoras era insuficiente para a cria-
ção de conteúdos mais adequados.
"As grandes editoras já estão mais
sintonizadas com essa questão de
nos abastecer com informações de
qualidade e com a antecedência
necessária, para que dê tempo de
pensar em alguma ação promocio-
nal até junto com eles. No entanto,
há várias editoras que ainda não
estão nesse estágio. Isso é funda-
mental para a loja virtual, que exi-
ge maior agilidade", comenta Vera
Esaú, da Saraiva.

Por isso, a idéia de disponibili-
zar novos conteúdos para dar outra
dinâmica às páginas na internet vai
exigir maior empenho, profissiona-
lização e compromisso desses dois

elos da cadeia editorial. "A maior
parte do conteúdo somos nós que
desenvolvemos. Com algumas ex-
ceções, a maneira como recebemos
o material ainda é muito amado-
ra. Infelizmente, os editores ainda
não despertaram para essa questão.
Cheguei a desenvolver um software
que distribuí, gratuitamente, para
as editoras apenas preencherem as
informações, muito simples, sem
nenhum mistério e não há meio de
elas usarem", acrescenta Hertz.

Está lançado, portanto, um in-
teressante tema a ser incluído nas
discussões do mercado: como esta-
belecer uma parceria efetiva para
otimizar e expandir os ganhos entre
todos os envolvidos, dentro de um
universo ainda pouco explorado e
que reserva um grande potencial.

Anúncio




