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Neste artigo, Rafael Kiso mostra com, base na pesquisa do Grupo E-Tailing, que a energia e a 
excitação sobre o e-commerce voltou a ser como era antes de 1999. “Como as lojas mais 
tradicionais ficaram e perceberam que o e-commerce é um grande canal, os maiores dos 
grandes players estão colocando dinheiro nisso”, afirma.   
  
 
Há 8 anos, uma pesquisa americana é realizada anualmente, baseada na compra anônima em 
100 lojas da internet. Essa pesquisa pontua cada uma em diversos fatores: serviço ao 
consumidor, práticas de entrega, recursos do site, táticas de merchandising e outros. 
 
O objetivo da pesquisa denominada mystery shopping e realizada pelo Grupo E-Tailing, é tirar 
uma “fotografia” da indústria de lojas on-line: O que está funcionando como tendência e o que 
está saindo das boas práticas. 
 
Em geral, a energia e a excitação sobre o e-commerce voltou a ser como era antes de 1999. 
Como as lojas mais tradicionais ficaram e perceberam que o e-commerce é um grande canal, 
os maiores dos grandes players estão colocando dinheiro nisso. 
 
A indústria ainda está na sua infância, assim como as boas práticas estão rapidamente 
evoluindo. Veja algumas delas: 
 
Frete: eles ainda não se livrarão dele 
Somente 33% das ofertas possuem frete grátis (frete grátis condicionado a um certo valor de 
compra ou com diversos produtos no carrinho). Em comparação com o ano passado, havia 
48% das lojas oferecendo frete grátis para suas ofertas. E de fato, em muitos casos, pareceu 
que o frete está cada vez mais caro. A dica é: oferecer frete grátis em certos aspectos é 
extremamente necessário. É o custo de se fazer negócio, faz parte da tática para se fazer 
publicidade. 
 
Necessidade de registrar-se para comprar: Diga não 
Para a alegria dos grandes vendedores, a prática de obter o registro do consumidor para 
comprar está caindo. Em comparação ao ano passado, dos sites que obrigavam o registro foi 
de 42% para 31%. A dica é: tenha atitude. Se o consumidor quiser, ele dará seus dados a 
você. 
 
A finalização da compra está cada vez mais rápida: o número de lojas oferecendo somente um 
clique para comprar cresceu desde o ano passado, de 38% para 43%. O número médio de 
cliques desde a seleção do produto até o checkout foi de 5.2 –para os sites com melhor 
performance foi de 5. Mas há lojas inovadoras e promissoras que possuem de 3 a 4 cliques, e 
o que é melhor, todo o processo de compra em uma única tela. 
 
Serviço ao consumidor 
A pesquisa concluiu que o serviço ao consumidor atualmente caiu de qualidade desde o ano 
passado. Estranhamente, a melhora da tecnologia é parte do problema. Enquanto a automação 
do serviço pode ajudar a reduzir custo operacional, essas ferramentas, se não forem fáceis e 
“amigas” dos consumidores, podem diminuir a experiência de compra. Mais uma vez voltamos 
à importância da usabilidade e experiência do usuário. 
 
Merchandising: recursos e funcionalidade 
Merchandising on-line, as técnicas e estratégias de apresentar ofertas em maneiras tentadoras 
estão em seu período evolucionário. Não serão muitas mudanças drásticas, mas sim pequenos 
passos a diante. No geral, há mais vendas sugestivas e mais sites usando técnicas como 
“Novidade” ou “O que é novo” e “Os mais vendidos”. Também há diversas formas de 
presentear o consumidor, a web é perfeita para isso. 
 



O uso do recurso “O que é novo” pulou de 64% para 82% desde o ano passado. O recurso “Os 
mais vendidos” foi usado por 66% das lojas. Já as experiências mais trabalhadas, o uso de 
venda cruzada e sugestões no carrinho aumentaram em 6% chegando a 62% nesse ano. 
 
O uso da ferramenta de lista de presentes pulou drasticamente de 20% para 42%. O número 
de sites oferecendo o recurso de “itens recentemente visualizados” –certamente um aliado das 
vendas visto que ele ajuda os compradores a navegarem– aumentou de 8% para 16%.   
  
 
Ascensão do realce do produto: especialmente áudio e vídeo 
Como a maioria dos avanços no ano passado não foi grande, certas técnicas de realces nos 
produtos trouxeram grandes resultados. 
 
A opção de Zoom, que permite aos usuários verem um aspecto maior ou diferente da foto, 
saltou de 70% para 79%. A ferramenta de troca de cor foi de 24% para 34% e a ferramenta 
de visão alternativa cresceu 10% em seu uso. Essas ferramentas dão aos consumidores um 
sentido de confiança no produto que estão comprando. 
 
Uma vez que o comprador coloca um item no carrinho, é extremamente importante evitar que 
eles retirem o produto de lá. O uso de fotos dos produtos no carrinho aumentou a retenção em 
12% em relação ao ano passado. 
 
O aumento do uso de recursos de banda larga, como vídeo, também é relacionado ao 
crescimento da audiência. O uso de áudio e vídeo teve um aumento de 8% para 20%. O bom 
uso de banda larga pode também representar números expressivos na comunicação de e-mail 
marketing. Virtualmente todas as lojas já enviam confirmações após a compra (96%), mas 
agora, a maioria está usando o formato HTML, enquanto o uso de e-mail somente texto está 
caindo de 67% para 74%. 
 
Ferramentas úteis: conteúdo e ofertas limitados por tempo 
Uma ferramenta de vendas que as lojas estão cada vez mais usando é o controle promocional 
de oferecimento. Essas são boas ofertas de vendas que aparecem somente certa hora do site, 
ou durante um tempo limitado. O número de lojas usando essa ferramenta cresceu de 9% 
para 22%. 
 
Oferecer conteúdo é uma boa maneira para atrair atenção, e cada vez mais lojas estão 
aderindo isso em seus sites. Muitas pessoas procuram on-line e utilizam ferramentas como 
pontuação, comentários de outros compradores, guias etc. A porcentagem de sites oferecendo 
comparações de produtos cresceu de 21% para 27%. 
 
O maior ganhador nessa categoria foi o uso de dicas/glossários. O número de sites usando 
esse recurso disparou de 15% para 46%. Claramente, as lojas sentiram que um consumidor 
conhecedor tem mais chances de comprar. 
 
Conselho para as lojas on-line 
Primeiro, entenda seu consumidor e sua categoria, e garanta que você seja competitivo nela, 
tendo sempre melhor funcionalidade do que os clientes esperam. Então, tenha certeza de que 
você possa oferecer o melhor serviço e experiência para os clientes. Se você desapontá-los 
nesse quesito, você irá pagar o preço da conseqüência, ao menos que você tenha algo que 
eles não possam viver sem. 
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