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RESUMO 
O mercado do Varejo Eletrônico tem presenciado um aumento significativo das transações, do 
número de clientes e, consequentemente, da concorrência no setor. Presencia-se, então, a 
necessidade de se definir estratégias específicas para as empresas varejistas on-line. Este 
estudo buscou caracterizar o marketing do Varejo Eletrônico e identificar, em pesquisas 
recentes, novas estratégias para este mercado, compartilhando-as e formando um modelo para 
o Composto de Marketing para o Varejo Eletrônico. Apresentam-se, além dos tradicionais “4 
Ps”, outros quatro construtos específicos do marketing on-line, integrando-os no modelo 
através do referencial teórico apresentado. Por fim, aplicou-se o modelo em três grandes 
empresas do Varejo Eletrônico brasileiro, onde os resultados apontaram para a utilização de 
muitas das estratégias apresentadas. 
 
INTRODUÇÃO 

O varejo tem apresentado índices de crescimento significativos em seus números, 
mantendo-se como um dos maiores setores da economia mundial. Um dos responsáveis 
diretos por este crescimento substancial é uma modalidade quase inexistente há cerca de dez 
anos atrás: o Comércio Eletrônico realizado pela internet. Tal tipo de comércio é chamado por 
especialistas de “a pedra de toque da Nova Economia”, pois transformou o funcionamento 
tradicional do mercado, impondo-lhe novas características (TAKAHASHI, 2000). Albertin 
(2004) coloca o Comércio Eletrônico como “a realização de toda a cadeia de valor dos 
processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias 
de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio”. Dentro dos tipos de 
transações realizados no chamado e-commerce, o Varejo Eletrônico está inserido como um 
dos principais vetores deste mercado.  

A crescente utilização da internet muito tem contribuído para este cenário. Um país como 
o Brasil, por exemplo, tem 45 milhões de pessoas, de 10 anos ou mais, com acesso regular a 
internet e 22,1 milhões de computadores conectados em casa. Além disso, o país detém o 
recorde mundial em tempo de acesso, com 21 horas e 39 minutos por mês. Neste cenário 
ainda há espaço para o crescimento, pois apenas 16% dos internautas do Brasil realizam 
compras on-line. (IBOPE/NetRatings, 2006), mostrando-se um terreno fértil para o 
crescimento do ambiente de negócios.  

Depois de anos em um processo de maturação, onde se passou de um estado de 
euforia à desconfiança e ceticismo, após o estouro da bolha dos negócios em meados da 
década de 90, o e-commerce, se recuperou e alcançou um status de consolidação e maior 
solidez, se tornando uma realidade para diversos setores da economia, sendo o varejo uma das 
principais forças (ALBERTIN, 2006). A concorrência, no entanto, acompanha o crescimento 
das vendas on-line, onde o comércio corresponde à maior parte dos espaços na web 
(VASSOS, 1997).  

Neste cenário, onde novos comportamentos se estabelecem e a concorrência acirrada é 
perceptível, o desenvolvimento de estratégias específicas para o mercado eletrônico alcança 
uma relevância fundamental. Darby et al (2003) coloca que as implicações e os efeitos do e-
commerce tem desafiado muito dos princípios básicos do marketing transacional. As 
empresas que atuam pela internet passam a necessitar de ações de marketing direcionadas 
para este novo mercado. Um planejamento que envolva uma revisão das estratégias de 
marketing voltadas ao Varejo Eletrônico, análise de mercado e do comportamento do 
consumidor, além de novas tendências estratégicas do marketing eletrônico se torna essencial 
para o alcance dos objetivos das lojas virtuais (LIMEIRA, 2003). 

O presente estudo procura analisar as características do Varejo Eletrônico no mercado 
brasileiro, focando as estratégias de marketing e propondo um modelo de composto de 
marketing para o Varejo Eletrônico. O estudo, de caráter exploratório-qualitativo, buscou 
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informações em dados secundários e estudos de casos em três empresas, onde se procedeu a 
análise das estratégias apresentadas, comparando-se com o modelo proposto para o composto 
do marketing no Varejo Eletrônico, apresentando os diferenciais competitivos. Pressupõe-se 
que existam estratégias de marketing específicas para a utilização de varejistas que atuam on-
line e que estas empresas utilizam estas técnicas. A pesquisa busca auxiliar na incidência de 
estudos recentes nesta área, contribuindo para futuras pesquisas no assunto, ao mesmo tempo 
em que as discussões e modelos mostrados possam auxiliar gerentes de Varejo Eletrônico.  
 

1. VAREJO ELETRÔNICO 
O e-commerce engloba diversos vetores que incluem respectivas companhias, 

encontrando-se uma enorme gama de produtos e serviços. Há determinados tipos de produtos 
em que a venda pela internet alcançou o status de fundamental e imperativa (LUCIANO, 
TESTA e FREITAS, 2003). Dentre estes estão os livros, revistas, DVDs, CDs, eletrônicos, 
material esportivo, brinquedos, computadores, roupas, jóias e supermercado, produtos do 
varejo que obtiveram na internet um ímpar espaço para o desenvolvimento e crescimento 
(ROSEN e HOWARD, 2000). 

O Varejo Eletrônico, ou “e-tailing”, na compreensão de Turban e King (2004), é 
compreendido por transações de varejo entre empresas e compradores individuais através de 
redes de computadores ou pela internet. Dentro da tipologia geral, o Varejo Eletrônico se 
coloca como um varejo sem lojas, em uma evolução tecnológica do marketing direto 
(PARENTE, 2000). Situando o Varejo Eletrônico dentro do ambiente de negócios do e-
commerce, sua colocação se encontra na categoria de troca de produtos e informações entre 
Empresa e Consumidor, o denominado B2C (business-to-consumer). (TAKAHASHI, 2000; 
LIMEIRA, 2003; TURBAN e KING, 2004). 

O Varejo Eletrônico apresenta tipos de organizações diferentes que se dividem em três 
tipos básicos: Os Pure Players, varejistas que operam somente na web possuem a vantagem 
sobre os demais tipos de Varejo Eletrônico que é o de manter custos de operações mais 
baixos, nas despesas indiretas e nos processos que são mais simplificados. Os Brick-and-
Click, varejistas tradicionais que possuem um site na internet como canal de vendas, se 
utilizam de sua estrutura física e marca conhecidas do consumidor como vantagem 
competitiva no mercado virtual. O terceiro é o de Venda Direta, o qual o fabricante é ligado 
diretamente ao consumidor final. (TURBAN e KING, 2004; ALBERTIN, 2004). O Quadro 1 
define e exemplifica os tipos básicos de Varejo Eletrônico: 
 

Quadro 1: Tipos de empresas atuantes no Varejo Eletrônico 
Tipo de Varejo Eletrônico Definição Exemplos 

Varejistas Puros ou “Pure 
Players” 

Empresas que só atuam on-line, sem existência de 
loja física. Podem se subdividir em: 

− Pure Players Físicos: Comercialização de 
Produtos / Serviços “físicos” pela internet; 

− Pure Players Virtuais: Comercialização de 
produtos digitais ou serviços de entrega 
exclusiva pela internet, como softwares, 
cursos on-line e música. 

 
www.submarino.com.br 

 
 

 www.symantec.com.br  

Varejistas tradicionais 
que atuam na internet ou 
“Brick-and-Click” 

Empresa de varejo tradicional, baseada em 
instalações físicas, que utiliza a internet como mais 
um canal de comercialização.  

www.americanas.com 

Venda direta Comercialização direta pela internet de produtos do 
fabricante com consumidor final.  www.dell.com.br 

Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado de Limeira, 2003; Turban e King, 2004 e Portal do e-commerce, 2007). 
 

O setor do varejo no Brasil sempre se mostrou com alta capacidade criativa e de 
inovação, dada principalmente à necessidade de sobrevivência numa economia tão irregular. 
Parente (2000) mostra que o ritmo de mudanças no varejo se torna maior, motivadas pelo 
aumento de investimentos estrangeiros (globalização), aumento da concentração do mercado 
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por grandes varejistas e de maior especialização das empresas. Alday e Pinochet (2002) 
colocam que o varejo brasileiro nunca mudou tanto como após a incorporação de novos 
sistemas de informações nessas organizações. Nesse panorama de constante evolução e 
mudanças, não foi difícil para que as organizações varejistas absorvessem de forma natural a 
necessidade de manter operações na internet, para satisfazer a crescente demanda de serviços 
desta natureza.  
 

1.1. Vantagens e Desvantagens do Varejo Eletrônico 
O Varejo Eletrônico possui tanto vantagens quanto desvantagens em relação ao varejo 

tradicional. O Quadro 2 relacionas estas vantagens e desvantagens, focalizando dois âmbitos: 
o do consumidor e também do empresário. 

 
 
 

Quadro 2: Vantagens e Desvantagens do Varejo Eletrônico 
VANTAGENS 

Vantagens para o Consumidor Vantagens para o Empreendedor 
− Disponibilidade de acesso a loja 24 horas por dia; 
− Mais informações sobre produto e empresa; 
− Preço do produto/serviço potencialmente menor; 
− Comodidade na hora da compra e no recebimento.  

− A “desimportância” da localização e tamanho; 
− Custos de operação baixos; 
− Amplo alcance do público-alvo;  
− Perfil mais elevado de renda dos consumidores; 
− Loja aberta a todo o instante;  
− Maior oportunidade de realização de CRM.  

DESVANTAGENS 
Desvantagens para o Consumidor Desvantagens para o Empreendedor 

− A impossibilidade de contato com o produto antes 
da compra; 

− O tempo de espera para o recebimento de um 
produto.  

− Know-how de gerenciamento ainda baixo 
− Logística mais complexa;  
− Baixo índice de compras por impulso; 
− Legislação incipiente;  
− Não adaptabilidade de perícia do varejo tradicional; 
− Pressão nas margens de preços das lojas; 
− Pós-venda mais difícil (principalmente para vendas 

internacionais).  
Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado de Vassos, 1997, Kotler, 2000 e Dennis et al, 2004). 
 

2. O MARKETING NO VAREJO ELETRÔNICO 
A solidez de negócios apresentada no mercado eletrônico tem aumentado a quantidade de 

seus consumidores em todo o mundo, o que tem chamado atenção de empresas, acrescendo o 
número de entrantes e, por conseguinte, a concorrência. Somente no Brasil oferecem-se os 
mais diversos tipos de produtos e serviços, em mais de 2000 empresas existentes (EXAME, 
2006). Nickels e Wood (1999) indicam que o ambiente competitivo compreende todas as 
organizações que oferecem produtos para o mesmo mercado-alvo. A concorrência entre 
empresas é um grande impulsionador do setor do e-commerce, uma vez que os competidores 
buscam melhorias contínuas para o seu negócio, este ambiente no qual o mercado eletrônico 
está inserido influencia diretamente os esforços de marketing das empresas virtuais, se 
colocando como ponto primordial para o mercado eletrônico (FELIPINI, 2006).  

Apesar de várias estratégias de marketing terem sido direcionadas para o e-commerce, 
muitas delas representam apenas novas versões de temas familiares no processo do marketing 
tradicional. O conceito tradicional não é adequado para conhecer as demandas atuais dos 
clientes e o ambiente competitivo do mercado virtual. Kotler et al (2002) indicaram como se 
deve modificar a orientação do marketing no ambiente de negócios virtuais, centrando nos 
clientes e não na filosofia das empresas em focar no produto.  

Os primeiros esforços de marketing das empresas virtuais eram voltados à internet e ao 
mundo virtual, montando estratégias ligadas à comunicação on-line da marca. No entanto, 
percebeu-se que o consumidor se tornou híbrido e que eram necessárias estratégias ao mesmo 
tempo para o público real e o virtual. Surgiu o “Marketing de Convergência”, enfoque onde as 
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empresas direcionam estratégias enfocando o novo tipo de cliente, que é virtual, mas não 
deixa as características tradicionais (GRAZIANO et al, 2006). Isto é fundamental para o 
Varejo Eletrônico, principalmente as empresas brick-and-click, ao tentar levar o 
relacionamento do consumidor com a loja tradicional para a loja virtual. Ressalta-se, uma 
necessidade de “canibalização” no Varejo Eletrônico, ao mostrar que as empresas de varejo 
tradicionais devem permitir uma “competição” com o braço virtual, inclusive com vantagens 
em nível de preço e serviços de uma para com a outra (TSCHOHL, 2001; HART et al, 2000).  
 

2.1. O Composto de Marketing para o Varejo Eletrônico 
O ambiente de negócios na internet, em rápida transformação, pede um método mais 

amplo de gerência de marketing. Torna-se necessário expandir a área de atuação do composto 
de marketing, lembrando do estabelecimento de relacionamentos de longo prazo como 
imprescindível na nova economia (KOTLER, 2000; NICKELS e WOOD, 1999). As empresas 
do Varejo Eletrônico devem planejar e executar o composto de marketing visando o 
estabelecimento e manutenção de relacionamentos de longo prazo com os clientes como a 
principal preocupação. E, para isso, estas empresas devem buscar uma orientação para o 
mercado, através de comunicação e diálogo com os clientes (VAREY, 2002). Hughes (2002) 
explana em seu estudo que a filosofia de marketing orientado para o mercado deve ser levada 
em consideração em todas as estratégias a serem desenvolvidas pelas empresas na internet, 
embora ainda careça de pesquisas mais aprofundadas. Pinkerton (2007) coloca que a 
orientação para o cliente no Varejo Eletrônico é um resultado da mudança da orientação no 
produto para a orientação na tecnologia, o que permitiu às empresas serem mais escaláveis e 
mais eficientes no poder de previsão das necessidades dos clientes. A inteligência de mercado 
e as informações sobre o cliente têm influência significante nas decisões estratégicas que 
precisam ser feitas para as organizações de e-commerce (HUGHES, 2002). 

Toledo et al (2002) realizaram um estudo do marketing para a internet, corroborando com 
a definição de que o e-commerce, onde o Varejo Eletrônico se encontra inserido, mudou o 
ambiente de marketing. Citam que o composto básico de marketing está sendo afetado pela 
internet e necessita de abordagens mais amplas em suas definições, mas é útil como recurso 
para o desenvolvimento de estratégias de marketing se for levado em consideração os novos 
cenários de negócios, como o aquecimento do mercado no Varejo Eletrônico. Outros autores 
também exploraram novas definições para o composto de marketing no e-commerce e no 
ambiente do Varejo Eletrônico (KARAVDIC e GREGORY, 2005; KALYANAM e 
MCINTYRE, 2002; DENNIS et al, 2005). 

Kalyanam e McIntyre (2002) desenvolveram um novo composto de marketing adaptado 
para o Comércio Eletrônico, após uma análise do ambiente competitivo do Varejo Eletrônico, 
onde foram mapeadas a taxonomia das ferramentas do marketing, o funcionamento do Varejo 
Eletrônico e o comportamento do consumidor virtual, foi alcançado um modelo chamado de 
“Composto do E-marketing”. Comparando esta nova versão com o composto de marketing 
tradicional, os autores adicionam elementos chamados de sobrepostos e elementos 
situacionais aos tradicionais “4 Ps”. Os elementos sobrepostos são a Personalização, a 
Privacidade, os Serviços ao Consumidor, o Site e a Segurança. Entre os elementos 
situacionais estão as Comunidades e a Promoção de Vendas. Ao todo, são 11 construtos, que 
trouxeram uma definição para e-marketing: “trocas relacionais nos ambientes digital, 
comunitário e interativo” (KALYANAM e MCINTYRE, 2002). 

Dennis et al (2005) apresentaram a mesma idéia de uma adaptação do composto de 
marketing voltado ao Varejo e ao Varejo Eletrônico ao mesmo tempo. Este  composto foi uma 
adaptação de estudos anteriores do composto de marketing denominado de “7 Cs”. O novo 
composto foi dividido em adaptação aos “4 Ps" e em construtos extras. Os construtos de 
adaptação são: Conveniência (que é uma adaptação do construto “Praça”), Valor e Benefícios 
ao Cliente (do original Customer Value and Benefits, que é uma adaptação do construto 
“Produto”), Custo para o Cliente (adaptação do construto “Preço”), Comunicação e 
Relacionamento com o Cliente (equivalente ao construto “Promoção”). Entre os construtos 
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extras estão o Controle Computacional (que envolve Customização, Sortimento e Logística), 
Franquia (que combina as questões referentes à gerência do site, como segurança e 
privacidade) e Cuidado e Serviços ao Cliente.  

As duas abordagens ressaltam a importância dos “4 Ps” para o marketing no Varejo 
Eletrônico. Porém também é perceptível a convergência dos dois modelos em colocar que se 
faz necessária a ampliação deste composto, se utilizando de outros construtos adjacentes aos 
“4 Ps”. Nos dois modelos, estes elementos extras, mesmo com denominações diferentes, 
abordam temas semelhantes, como Serviços ao Cliente, Qualidade do Site, Segurança e 
Privacidade. Para a posterior aplicação na pesquisa, propôs-se a união dos resultados dos 
estudos citados. O primeiro passo para a união dos dois modelos foi a manutenção dos “4 Ps”, 
como colocado nos dois modelos. Na etapa seguinte, foram considerados os pontos 
convergentes destes modelos, formando mais quatro elementos: Relacionamento com o 
Cliente e Personalização, Gerência do Site, Serviços ao Cliente e Gerência de Comunidades. 
Apresenta-se, portanto, um modelo compartilhado. 
 

2.2. Proposta do Composto de Marketing para o Varejo Eletrônico 
 

2.2.1. Produto 
A definição de Produto no marketing remete a um bem ou serviço que um consumidor 

adquire para a satisfação de uma necessidade ou desejo pessoal (NICKELS e WOOD, 1999). 
Graziano et al (2006) colocam que a definição de produto está se alterando em razão da 
convergência de produtos físicos e digitais e a junção de produtos e serviços em uma 
experiência global do cliente. As empresas de Varejo Eletrônico devem buscar o 
fornecimento, junto com o produto, de valor e benefícios para o cliente (DENNIS et al, 2005). 
O produto no mercado virtual possui ainda a diferença de poder ser digital, ou seja, produtos 
que podem ser convertidos em formato digital e comercializados pela internet (TURBAN e 
KING, 2004). Kargaonkar et al (2006) coloca que a influência do produto no consumidor é 
significativa para o Varejo Eletrônico, onde os consumidores têm preferência por varejistas 
que possuam um diferencial nos produtos vendidos. O produto pode ter como estratégias: 
a) Customização: Considerada a principal vantagem competitiva para um site de vendas na 
internet, tendo como objetivo o oferecimento de escolha aos clientes, que podem selecionar os 
componentes desejados de um produto ou serviço (LIMEIRA, 2003). O estudo da empresa 
A.T. Kearney (2001) mostra que o principal desafio das empresas que adotam a estratégia de 
um produto personalizado é administrar as diversas combinações e variações que este produto 
pode ter. Para Turban e King (2004) a customização já existe há muito tempo, mas no Varejo 
Eletrônico a diferença está na adaptação dos produtos on-line para os consumidores a preços 
semelhantes dos já existentes.  
b) Sortimento: O sortimento é uma importante estratégia para o Varejo Eletrônico, onde se 
designa e disponibiliza produtos que reflitam a proximidade para o cliente e os benefícios que 
eles desejam. É importante para a loja virtual ouvir os clientes quanto à sugestão de novos 
produtos, que são baseadas no julgamento e experiência própria. A loja virtual também deve 
se utilizar de ferramentas de planejamento e layout, para determinar o ajuste do produto ou as 
quantidades requeridas pelos clientes (KALYANAM e McINTYRE, 2002). O catálogo 
eletrônico de uma loja é um de seus diferenciais, podendo existir virtualmente (cross decker) 
ou a empresa pode se utilizar de um estoque próprio. 
 

2.2.2. Preço 
A facilidade em conseguir informação através da internet deu ao consumidor a 

possibilidade de pesquisar profundamente qual o melhor preço para ele. Sites de comparação 
instantânea de preços tem aumentado esta facilidade, obrigando as empresas a gerenciar seus 
preços e a conceber melhor opção para o cliente, desde o pedido até a entrega na casa do 
cliente, de acordo com as variáveis custo, objetivos de lucro, retorno aos investidores, oferta, 
concorrência, percepção de valor pelos clientes, atendimento, marca, rapidez, conveniência, 
novidade, tranqüilidade e retornos sociais (KALYANAM e McINTYRE, 2002; LIMEIRA, 
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2003; GRAZIANO et al, 2006). No seu estudo, Sotgiu e Ancarani (2005) encontraram na 
facilidade de navegação o principal fator de influência do preço para o cliente, pois melhora a 
comparação de preços entre os sites. De acordo com a pesquisa, os sites dos varejistas 
eletrônicos devem propor aos clientes informações fáceis, rápidas e completas (com custo de 
envio inclusive), pois será evitada à armadilha da comparação de preços. Como estratégias 
para a determinação de preços no Varejo Eletrônico, podem-se enumerar: 
a) Enfoque no custo para o cliente: Pelo baixo custo de operação, a internet tem uma forte 
pressão sobre a sua margem de lucro, evidenciando uma tendência de queda de preços. 
Varejistas pure players, tendem a oferecer preços mais baixos que os varejistas brick-and-
click, porque os últimos acreditam na força de suas marcas consolidadas no mercado 
tradicional (LIMEIRA, 2003). A questão principal para o varejista eletrônico é de colocar um 
preço justo, considerando o custo para o cliente. O ideal é enfatizar o valor de comprar on-line 
em comparação com a compra real (DENNIS et al, 2005).  
b) Preço Dinâmico: Muito utilizada pela indústria das companhias aéreas, esta é uma política 
que pode ser adaptada pelo Varejo Eletrônico. Consiste na mudança contínua dos preços em 
resposta a uma provisão variável e às condições de demanda. É muito interessante quando 
aplicada juntamente com uma estratégia de promoção de vendas, alavancando também o 
número de visitas ao site (KALYANAM e McINTYRE, 2002). 
c) Preços para empresas multicanal: Esta estratégia é voltada aos varejistas brick-and-click. 
Em seu estudo sobre preços no ambiente eletrônico, Sotgiu e Ancarani (2005) mostram que os 
empreendimentos que trabalham on-line e off-line têm a possibilidade de diferenciar o preço 
dos produtos de uma maneira inteligente, agindo nas informações fornecidas ao cliente, com 
duas opções: Oferecer produtos similares ou idênticos, com valor diferente adicionado, a 
preços diferentes na loja real e na loja virtual ou tirar vantagem do ambiente de competição 
entre as duas lojas, integrando as estratégias de fixação de preço, apoiando-se na base de 
clientes e no conhecimento do consumidor. 
 

2.2.3. Praça (Distribuição) 
O conceito de Praça é o elemento que mais teve seu significado ampliado. Não mais 

significa simplesmente o Ponto de Venda, mas todo o canal de marketing, rede de parceiros 
na cadeia de valor que coopera para trazer os produtos do fabricante para os consumidores 
finais (NICKELS e WOOD, 1999). A não-existência de fronteiras na internet aumentou a 
importância estratégia da distribuição e do “ponto de venda on-line” para os varejistas 
virtuais. Esse elemento do composto de marketing é o que mais se diferencia entre os tipos de 
Varejo Eletrônico, com características individuais existentes entre os pure player, os brick-
and-click ou os fabricantes que realizam venda direta. Mesmo a loja virtual tendo interface 
completamente eletrônica, o elemento “praça” vai mais além, com as seguintes estratégias: 
a) Logística: Considerado um dos maiores desafios do Varejo Eletrônico, o fornecimento e 
distribuição dos produtos comercializados pela internet está contida dentro da logística 
(LIMEIRA, 2003). Maltz et al (2004) afirmam que a logística é a chave para o sucesso do 
Varejo Eletrônico, colocando que os líderes que compreenderem isto conseguirão aumentar 
seu nível de competitividade no mercado. Temas como estoque, delivery, armazenamento, 
embalamento, canais de distribuição estão situados nesta questão.  

Dentro da logística no Varejo Eletrônico um tema tem ganhado destaque, que é 
considerado uma grande vantagem: a Desintermediação, que significa a remoção de camadas 
de organização ou de processos de negócios responsáveis por estágios da cadeia de 
suprimento, o que capacita o negócio a uma redução de custos. A maior desintermediação é 
vista nos sites de venda direta do fabricante. Muitos sites varejistas pure players trabalham 
com cross decker, onde se utilizam do estoque dos fabricantes para apresentar seu catálogo no 
site. Entre os brick-and-click, a maioria se utiliza o estoque da própria loja física. Quanto à 
entrega, as empresas se utilizam de estrutura própria ou podem terceirizar o serviço. O que 
importa para o cliente são mesmo a rapidez (se possível, no mesmo dia) e a qualidade da 
chegada do produto em suas mãos, e isto com certeza podem se tornar uma vantagem 
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estratégica que a empresa pode ter. (MODAHL, 2000). As empresas começaram repassando o 
custo do frete aos clientes, mas muitos sites já entregam seus produtos com custo do frete 
mínimo ou até mesmo gratuito.  
b) Localização virtual: O site da empresa deve ser facilmente localizado. Além da 
publicidade, Dennis et al (2005), coloca que é necessário para a empresa registrar o site em 
sites de busca e promover associações à shoppings virtuais para garantir maior visibilidade. 
c) Afiliação: Política realizada pelos grandes varejistas virtuais, onde há um relacionamento 
entre estas empresas com outros sites, que se chamam de “afiliados”. O objetivo é a 
ampliação dos canais de comunicação de produtos, através de parcerias com fabricantes de 
menor porte ou sites especializados. Neste relacionamento, o varejista paga ao afiliado uma 
consideração por cada ação provocada, como a geração de novas vendas (KALYANAM e 
McINTYRE, 2002; MODAHL, 2000). 
d) Venda multicanal: Esta é mais uma opção voltada aos varejistas brick-and-click. 
Representa a união de algumas operações relacionadas à venda entre a loja tradicional e a loja 
virtual. O varejista poderia conseguir alguma vantagem competitiva se oferecesse a 
possibilidade ao cliente de realizar a busca e a compra através do site e retirar o produto em 
loja, ou vice-versa. Ou realizar a compra pelo site e conseguir o reembolso por uma 
mercadoria danificada na própria loja (DENNIS et al, 2005). 
 

2.2.4. Promoção e Comunicação 
Como para qualquer empreendimento, as decisões de promoção são essenciais. Segundo 

Limeira (2003), no marketing on-line, estas decisões são “relativas à investimentos e 
estratégias e atividades de comunicação (propaganda, relações públicas, publicidade, 
marketing direto) e de promoção de venda (merchandising, descontos, sorteios, prêmios ao 
consumidor)”. Kalyanam e McIntyre (2002) separam a promoção de venda em um outro 
elemento no seu modelo do Composto do E-Marketing, pois acreditam que este é um 
elemento situacional e não um elemento básico. Kotler (2000) indica, porém, que a promoção 
é dividida em duas partes: a comunicativa e a persuasiva, onde a promoção de vendas se 
encaixa nesta última. Toledo et al (2002) coloca que a promoção é linear, mas todas as suas 
fases podem ocorrer simultaneamente. Portanto, neste modelo, continuaremos com a 
promoção de vendas fazendo parte deste elemento do marketing para o Varejo Eletrônico. 

Toledo et al (2002) coloca que a peculiaridade da internet na comunicação é sua 
característica de interatividade e instantaneidade. Na visão de Karsaklian (2001), o marketing 
interativo acontece na comunicação bilateral entre empresa e cliente, onde o último responde 
em tempo real, tendo o objetivo de dialogar mais facilmente com os clientes, favorecendo 
uma relação mais próxima e procurando fidelizá-los. O Varejo Eletrônico tem como 
característica a interatividade com o consumidor, já que existe um diálogo em duas vias, 
diferente da mídia de massa, sendo este o mais importante valor entregue no mercado virtual, 
o que o caracteriza estrategicamente como um mercado orientado para o cliente 
(KALAKOTA et al, 1999; DARBY et al, 2003). Com a interatividade, rompe-se a 
comunicação de marketing passiva e dirige-se à potencialidade para várias estratégias 
baseadas no marketing one-to-one, exigindo aplicação de recursos para o aumento da 
eficiência na comunicação on-line (LIMEIRA, 2003; KARAVDIC e GREGORY, 2005). 
a) Propaganda On-Line: Briggs (2002) afirma que anunciar na internet pode funcionar tanto 
como veículo de marketing direto como de valorização da marca e, por isso, os gerentes de 
marketing não podem deixar de incluir o on-line no seu composto de marketing. Há diversos 
formatos de propaganda direcionada aos internautas: 
- Banners, Floaters e Anúncios Pop-up e Pop-Under: Os mais utilizados são os banners 
(anúncio dentro de um site) e os anúncios pop-up e pop-under (janelas que se abrem com o 
carregamento de sites), correspondendo a mais da metade dos investimentos em propaganda 
on-line. Os floaters, que são imagens que “flutuam” nos sites estão tendo larga utilização, 
principalmente em grandes portais. Os espaços podem ser vendidos por visualização e cliques 
ou realizadas permutas de banners entre sites (LIMEIRA, 2003; TURBAN e KING, 2004). 
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- Links Patrocinados: Uma das novas formas de propaganda on-line, teve no site de busca 
Google o pioneirismo na implantação e utilização. Resulta-se em links que aparecem em 
destaque quando é feita uma busca no site. O formato, que tem um custo muito baixo, está 
sendo muito utilizado (KALYANAM e McINTYRE, 2002). 
- Hotsite e Intersticiais: Os Hotsites são sites especiais montados para a divulgação de uma 
promoção específica, ficando no ar por um curto período de tempo, com um endereço 
inovador. Os sites intersticiais têm o mesmo objetivo, porém sendo apenas uma página que 
abre antes do carregamento do site do varejista (LIMEIRA, 2003; TURBAN e KING, 2004). 
b) E-mail Marketing: É a versão on-line da tradicional mala direta. Pode ser em formato 
publicitário ou de newsletter (informações e notícias). Além da rapidez e praticidade, o e-mail 
marketing oferece a vantagem de baixo custo. Para o sucesso desta ferramenta é necessário 
que a mensagem de e-mail faça parte de uma campanha já existente e que possua um 
incentivo ao internauta para que ele visite o seu site (FRIEDLEIN, 2003). 
c) Fomentando o Marketing Viral: Significa o desenvolvimento de estratégias que façam 
com que internautas promovam um marketing boca-a-boca, transmitindo informações sobre a 
empresa de forma espontânea. O marketing viral é uma conseqüência natural de qualquer 
esforço de um site bem apresentado. O profissional de marketing pode utilizar canais e 
técnicas (Instant Messengers, vídeos, e-mails, promoções, descontos) para acelerar este 
processo, concentrando esforços na melhoria contínua do desempenho (BRUNER et al, 2001; 
FRIEDLEIN, 2003). 
d) Pêndulo do E-commerce: O marketing das empresas eletrônicas tem se guiado no 
“pêndulo do e-commerce”, onde os esforços promocionais se confundem na internet com a 
presença real nas lojas. Após anos de adaptação e inovação, o Varejo Eletrônico tem se 
expandido e criado experiências inovadoras na presença física, como quiosques e lounges 
baseados em materiais futuristas e ligados à temática virtual, todas com área para o 
consumidor conhecer o produto e comprá-lo através da internet em computadores instalados. 
Este tipo de método promocional é justificado, pois iniciativas semelhantes do varejo 
tradicional não são tão empolgantes como a experiência eletrônica (MAYO-SMITH, 2006). 
 

2.2.5. Relacionamento com o Cliente e Personalização 
A Gerência do Relacionamento com o Cliente é um construto que pode ser pode ser 

alterado pela empresa com ações direcionadas (DENNIS et al, 2005). Dugaich (2005) indica 
que a empresa deve aprender os hábitos e as expectativas dos clientes, antecipando ofertas e 
descobrindo novas oportunidades de negócios. E a interatividade do meio eletrônico 
proporciona grandes oportunidades para a criação de relacionamentos, porque pode criar um 
canal aberto para o diálogo com os clientes (FRIEDLEIN, 2003). A forma mais utilizada de 
gerenciamento deste relacionamento é o Customer Relationship Management-CRM, um 
sistema que oferece informações para melhorar a experiência dos clientes, de modo que eles 
continuem sendo clientes por toda a vida, através de meios tecnológicos e funcionais de 
identificação e coleta de dados (GREENBERG, 2001). Podem ser aplicadas as estratégias: 
a) Personalização: Para Friedlein (2003), personalização é o “uso de tecnologia e 
informações do cliente para ajustar as interações do e-commerce entre uma empresa e cada 
cliente individual”. O objetivo é o melhor atendimento, tornando a interação eficiente e 
satisfatória para ambas as partes e culminando com a manutenção do relacionamento com o 
cliente.  
b) Sistema de opiniões de terceiros: Kalyanam e McIntyre (2002) colocam este como 
importante para o relacionamento com o cliente. As opiniões podem ser de dois tipos: 
Opiniões de Experts, na qual o varejista convida autoridades sobre o produto para indicar 
combinações interessantes para o cliente, como roupas, receitas culinárias e utilização de 
eletrônicos; e Opiniões de Grupos, onde se consideram as experiências de outros compradores 
do produto, podendo ser feita através de ranking e transcrição da opinião do cliente. 
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2.2.6. Gerência do Site 
Este construto do Composto de Marketing para o Varejo Eletrônico abrange toda a 

estrutura que existe por trás do site da empresa. O site é o recurso mais valioso para a empresa 
que deseja consolidar sua marca por meio do contato com os consumidores, pois para ele a 
empresa é o próprio site. A apresentação, a rapidez e a eficiência do site da empresa vão 
determinar o que os consumidores irão pensar sobre a marca (MODAHL, 2000). Algumas 
estratégias devem ser levadas em consideração pelas empresas: 
a) Home-Page: É a página principal do site, a “vitrine” da loja virtual. Deve primar pela 
atratividade, criatividade, facilidade de utilização, otimização, ousadia e velocidade de 
abertura (BRUNER et al, 2001). 
b) Design e Navegação do site: O mais adequado para avaliar a percepção do cliente sobre a 
qualidade do site. Ele envolve as facetas chaves do site varejista, incluindo conteúdo, aspectos 
estéticos e organização e estrutura dos produtos no catálogo (CAI e JUN, 2003).  
c) Privacidade e Segurança: A política de privacidade se dirige às informações coletadas 
pelo site que devem permanecer o mais isolado possível, para uso apenas para promoções e 
anúncios da empresa, de acordo com o marketing de permissão (GODIN, 2000; 
KALYANAM e McINTYRE, 2002). A segurança do site é de muita importância para 
usuários. O motivo é a geração de confiança pelo site durante as transações, como a compra 
por cartão de crédito (KORGAONKAR et al, 2006; KALYANAM e McINTYRE, 2002).  
Para isso, podem-se utilizar técnicas como a criptografia, autenticação e integridade. Albertin 
coloca a necessidade de se obter certificação de segurança por empresas especializadas. 
 

2.2.7. Serviços aos Clientes 
O Varejo Eletrônico deu poder e informação aos consumidores e os transformaram em 

clientes cada vez mais exigentes não só com o objeto final da compra, mas com os serviços 
agregados a ele (CAVALCANTI e SILVEIRA, 2006; TURBAN e KING, 2004). Turban e 
King (2004) indicam que, assim como no varejo tradicional, a característica do status de 
sucesso do varejo eletrônico é a oferta variada de mercadorias e bons preços, atrelados à 
qualidade dos serviços prestados. Tschohl (2001) afirma que a atuação de uma empresa na 
internet envolve velocidade, tecnologia e preço construídos em torno de serviços. Albertin 
(2004) acredita que “na internet o produto significa menos que o serviço a ele agregado”. 
Percebe-se, então, que os serviços prestados se mostram como o toque de diferença para as 
estratégias em Varejo Eletrônico, no qual as empresas devem investir recursos. As empresas 
eletrônicas devem buscar o aumento constante da personalização dos serviços e colocarão 
cada vez mais dispositivos na internet objetivando esta finalidade (VENKATRAMAN, 2000). 
Neste elemento podem ser implementadas: 
a) Auxílio On-line: É necessário que o site dos varejistas disponibilize uma área para ajuda ao 
usuário, com opções de contato. A ajuda pode ser realizada em página simples, em página de 
perguntas freqüentes ou por sala de bate-papo com um atendente em tempo real. O site deve 
dispor versões em outras línguas (KALYANAM e McINTYRE, 2002; CAI e JUN, 2003).   
b) Gerência de respostas de e-mail: O tempo de resposta, que deve chegar a 24 horas no 
máximo, e a quantidade e qualidade de informações devem ser a prioridade desta área. As 
respostas podem ser enviadas por e-mail ou telefone (LIMEIRA, 2003; BRUNER et al, 
2001). 
 

2.2.8. Comunidades On-line 
A formação de comunidades de consumidores é um potencial transformador da internet. 

Trata da interação entre usuários com interesse em comum por meio eletrônico 
(PARASURAMAN e ZINKHAN, 2002; FRIEDLEIN, 2003). As técnicas utilizadas são: 
a) Implementação de Comunidades: A própria empresa pode direcionar esforços para a 
criação de comunidades e hospedá-las em seu próprio site, oferecendo oportunidades para os 
clientes trocarem idéias de acordo com os grupos que mais se compatibilizam, através de 
fóruns de discussão e message boards (KIM e JIN, 2006).  
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b) Mapeamento de Comunidades: Os sites de varejo também podem realizar o 
monitoramento de comunidades feitas por terceiros em sites, redes sociais, blogs e fóruns de 
discussões. Uma opção é a assessoria que atua na busca de menções a experiências com 
produtos e serviços, identificando formadores de opinião nestas comunidades (LIMA, 2005). 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Objetivando a análise do composto de marketing no Varejo Eletrônico, o presente 

trabalho tem natureza exploratória. Vergara (2004) defende a pesquisa exploratória quando 
utilizada na busca de um entendimento sobre a natureza geral de um problema. Buscaram-se 
em dados secundários as informações para a compreensão do composto de marketing no 
Varejo eletrônico. Como verificação do composto de marketing, utilizou-se o método de 
estudo de caso, que, segundo Yin (2001), pode ser utilizado em situações na qual a pesquisa 
empírica investiga fenômenos que ocorrem na prática, principalmente em eventos 
contemporâneos, onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas é 
possível se fazer observações diretas.  

Na primeira parte da pesquisa foi realizada a explanação de conceitos concernentes ao 
referencial teórico. Na segunda etapa, foi efetuada uma análise das estratégias de marketing 
em empresas de Varejo Eletrônico, relacionando-as às estratégias apresentadas. As empresas 
foram selecionadas de acordo com os tipos de organizações de Varejo Eletrônico, onde foi 
escolhida uma empresa de cada tipo: Pure Player, Brick-and-Click e Venda Direta pelo 
Fabricante. As empresas foram analisadas a partir da coleta de dados referentes à utilização 
estratégica dos elementos do modelo compartilhado do Composto de Marketing para o Varejo 
Eletrônico: Produto, Preço, Distribuição, Promoção e Comunicação, Relacionamento com o 
Cliente e Personalização, Gerência do Site, Serviços ao Cliente e Formação de Comunidades. 
 

3.1. Coleta de Dados 
A técnica utilizada para a coleta de dados foi a observação, tendo como alvo empresas 

selecionadas pelo critério de relevância para o mercado. De acordo com a Revista EXAME 
(2007), as duas maiores empresas do Varejo Eletrônico do Brasil são Submarino e 
Americanas.com, que movimentaram cerca de R$ 2,2 bilhões em 2006. As duas empresas se 
fundiram em outubro de 2006, formando a B2W, que visa a atuação também no mercado 
internacional. Mesmo com a fusão, utilizaremos as duas empresas como objetos deste estudo, 
nas categorias pure player e brick-and-click, respectivamente. Por fim, na categoria venda de 
fabricante, a empresa escolhida foi a Dell Computers, que realiza o comércio direto de 
computadores.  

Os dados secundários da pesquisa foram obtidos através dos sites das empresas 
supracitadas e de relatórios e notícias apresentadas na mídia e na internet. Um quadro será 
apresentado, demonstrando e relacionando os dados da utilização das estratégias de marketing 
do Composto de Marketing para o Varejo Eletrônico pelas empresas. 
 

4. APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS 
4.1. Varejista Pure Player: Submarino 

O Submarino é a líder dentre os varejistas pure players no mercado brasileiro, estando em 
operação desde agosto de 1999. Trabalha com 20 categorias de produtos, que vão desde os 
tradicionais Livros, DVDs e CDs até Instrumentos Musicais e material de Pet Shop, tendo no 
seu catálogo mais de 700.000 itens, provenientes de mais de 950 fornecedores.  

Em 2006 a empresa concluiu a construção de um centro de distribuição com 8.000 m², 
com capacidade para armazenamento de 400.000 produtos e 12 km de prateleiras. Além disso, 
a empresa adquiriu os sites ingresso.com (venda de ingressos para espetáculos) e da Travel 
Web (agência de turismo on-line). O Submarino também é líder em audiência, com média de 
mais de 7,5 milhões de pessoas acessando o site todos os meses. No portfólio de clientes, 
encontram-se mais de 2 milhões de cadastros ativos. A empresa se orgulha em dizer que tem 
obsessão com o atendimento ao cliente. Com a criação da B2W, o Submarino manterá suas 
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operações, mas o controle acionário estará com as Lojas Americanas S/A, que detêm 53,25% 
das ações do novo empreendimento. 
 

4.2. Varejista Brick-and-Click: Americanas.com 
No ar desde novembro de 1999, o braço virtual das tradicionais Lojas Americanas S/A se 

tornou reconhecida como a maior empresa on-line da América Latina. Dois anos após a 
implantação, a Americanas.com se tornou líder em vendas e rentabilidade no Varejo 
Eletrônico do Brasil, chegando à cerca de R$ 1,4 bilhão de faturamento. Tem uma grande 
vantagem competitiva, ao estar sob as asas de um grupo com presença em 16 unidades da 
federação, com 239 lojas e 3 centros de distribuição. 

A empresa cresceu seu faturamento com a aquisição do canal de vendas Shoptime.com, 
em 2005, embora ainda mantenha o site desta em funcionamento. Hoje a Americanas.com 
possui uma carteira com aproximadamente 200.000 produtos, em 31 categorias, com atuação 
em vendas padrão (livros, CDs, DVDs, informática) até a atuação no ramo de imóveis. Com 
sede no Rio de Janeiro, a Americanas.com possui em 2006 4 milhões de clientes e cerca de 
9000 fornecedores de produtos. 
 

4.3. Venda direta do Fabricante: Dell Computers 
A Dell é uma empresa americana, considerada a maior distribuidora de hardware do 

mundo, trabalhando na área de PCs, servidores, notebooks, dispositivos de armazenamento, 
PDAs e outros periféricos. No mercado americano, a Dell Computers desbancou a Wal-Mart 
do posto de empresa mais admirada pela revista Fortune, embora seja a 28ª em vendas 
naquele mercado em 2005. No Brasil, iniciou suas operações em 1999, com uma fábrica em 
Eldorado do Sul e com um centro de desenvolvimento junto a PUC, ambas no Rio Grande do 
Sul. Iniciou em 2006 a construção de uma nova fábrica em Hortolândia, São Paulo. 

O contato direto com o cliente final é premissa básica do negócio da Dell, desde o seu 
modelo original implantado em 1984. A venda pela internet se tornou um dos maiores 
alavancadores dos negócios e o Brasil um dos mais rentáveis mercados da empresa neste 
formato. Trabalhando com a customização do produto, a Dell redesenhou seu parque fabril 
através do sistema BTO–Build to Order, ou fabricação em função do pedido. Este é 
considerado um grande caso de sucesso a nível mundial, pois as grandes concorrentes do setor 
tentaram realizar o B2C mas obtiveram pouco ou nenhum sucesso.  
 

4.2. Análise das empresas 
Após a escolha das empresas Submarino (Pure Player), Americanas.com (Brick-and-

Click) e Dell Computers (Venda Direta), foram analisadas as estratégias utilizadas por estas 
empresas, levando em conta os elementos observados em cada um dos construtos do modelo 
compartilhado do Composto de Marketing para o Varejo Eletrônico, a saber: Produto, Preço, 
Distribuição, Promoção e Comunicação, Gerência do Site, Relacionamento com o Cliente e 
Personalização, Serviços ao Cliente e Comunidades. No Quadro 2, apresentam-se os 
elementos do Composto de Marketing e a sua utilização estratégica. 
 
Quadro 3. Utilização das Estratégias do Composto de Marketing pelas empresas 

 Pure Player 
Submarino 

Brick-and-Click 
Americanas.com 

Venda Direta 
Dell Computers 

PR
O

D
U

T
O

 

Customização: Não há 
customização dos produtos em si. 
Em alguns produtos há a 
possibilidade de escolha de alguns 
itens, como a cor. Há chamadas para 
vendas casadas. 
 

Sortimento: Muito bom, contendo 
700.000 itens em 24 categorias. 

Customização: Idem à Submarino.  
 

Sortimento: Também vai muito bem 
neste quesito, possuindo 200.000 
produtos em 31 categorias diferentes.

Customização: É uma das principais 
estratégias da Dell, onde todos seus 
produtos são passíveis de customização. 
 

Sortimento: Produtos divididos em 
Notebooks, PCs, Servidores e Acessórios, 
sub-divididas em Domésticos, Pequena e 
média empresa e Corporativos.  
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PR
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Em várias categorias, produtos têm 
preços similares ao do mercado. A 
diferenciação está em ações de Frete 
Grátis para determinados locais e 
produtos, Vale-Presentes e 
Descontos em produtos de baixo 
custo e saída. 

Diversos produtos do site possuem 
Frete Grátis para todo o Brasil. Os 
custos de produtos são similares aos 
encontrados no mercado, onde 
alguns produtos são mais baratos que 
os encontrados nas lojas físicas, 
como CDs e DVDs. 

Por ser fabricante, os preços são muito 
bons em relação ao mercado, 
principalmente em produtos para usuários 
domésticos, como notebooks, carro-chefe 
do site. Esta é uma das vantagens 
competitivas da Dell. 

D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 

 
Afiliação: Há um forte programa de 
afiliados, onde existem várias 
parcerias. Há o programa “Professor 
Afiliado”, no qual o professor ganha 
um espaço no Submarino onde, junto 
ao conteúdo, pode recomendar 
produtos. 
Logística: O Submarino mantém 
estoques próprios de todos os 
produtos, em um grande centro de 
distribuição próprio, em São Paulo. 
As entregas são terceirizadas e 
acontecerem em curtos espaços de 
tempo.  
 

Localização Virtual: O site é bem 
localizado em todos os mecanismos 
de busca. Além de ter no Google 
links patrocinados que aparecem em 
determinados tipos de buscas e 
também participar de shoppings 
como o Shopfacil.com.br. 

Afiliação: Há o programa 
“Parceria.com”, para afiliação de 
outros sites. 
 
Venda Multicanal: Apesar de 
disponibilizar uma lista das lojas 
físicas e políticas de troca e 
devolução. não dispõe informações. 
Logística: A integração com a rede 
logística da Lojas Americanas S/A é 
o grande trunfo da Americanas.com. 
Realiza entrega dos produtos do seu 
catálogo para 200 países, se 
intitulando como o melhor serviço de 
logística do Brasil. Os produtos têm 
um tempo curto de entrega.  
 

Localização Virtual: Também está 
presente nas primeiras aparições dos 
sites de busca, mesmo não possuindo 
links patrocinados como o 
Submarino. Também participa de 
shoppings virtuais. 

Afiliação: Há um programa de afiliados 
que funciona com comissão por vendas 
direcionadas pelo site parceiro. 
 
Venda Multicanal: A empresa está 
começando a montar lojas próprias, para a 
venda on-line. O Brasil será campo de 
testes para o modelo. 
Logística: As entregas da Dell são 
realizadas através de transportadoras, a 
partir de sua fábrica no Brasil (PCs e 
Servidores) ou EUA (notebooks e demais 
hardwares). As entregas são agendadas 
para que o cliente as receba pessoalmente.
 

Localização Virtual: Bem localizado nos 
sites de busca,quando se inserem palavras 
como “notebooks” ou “computadores”. 
Porém há confusão com o site americano 
da empresa. 
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Propaganda On-line: Realiza muito 
investimento nessa área, com 
aparições em sites de grande 
circulação e também em sites 
voltados à áreas especificas. 
 

E-mail marketing: Transmite 
novidades e ofertas via e-mail para 
os cadastrados no site. 
 

Marketing Viral: Os clientes são 
encorajados à indicarem para os 
amigos os produtos comprados ou 
visitados. 
 

Pêndulo do E-Commerce: Trabalha 
com quiosques, onde as vendas se 
realizam na internet em local físico. 

Propaganda On-line: Tem realiza 
aparições em sites de grande 
circulação. Constrói hotsites para 
promoções especiais e para produtos 
importantes recém-lançados. 
 

E-mail marketing: Transmite 
novidades e ofertas via e-mail para 
os cadastrados no site. 
 

Marketing Viral: Atuação não 
identificada. 
 

Pêndulo do E-Commerce: Há 
iniciativas nas lojas que direcionam 
o cliente a acessar o site e verificar 
ofertas. Além disso, também há 
quiosques em muitas das lojas. 

Propaganda On-line: Possui vários 
banners nas páginas principais de portais  
 

E-mail marketing: Também passa 
novidades e ofertas via e- mail para os 
cadastrados no site. 
 

Marketing Viral: Ao lançar novos 
produtos,a empresa realiza ações que 
visam ao público o conhecimento do 
produto. 
 

Pêndulo do E-Commerce: A Dell está 
investindo na implantação de lojas 
próprias que realizarão vendas através da 
internet. O projeto piloto será no Brasil. 
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 Personalização: Há a área “Meu 

Submarino”, que personaliza a 
página de acordo com as compras 
realizadas e buscas de produtos. 
 

Sistema de Opiniões de Terceiros: 
Há uma descrição especializada dos 
produtos e espaço para resenha de 
clientes na maioria dos produtos. 

Personalização: Também tem um 
processo parecido com o do 
Submarino, porém não é tão 
perceptível como o do outro site.  
 

Sistema de Opiniões de Terceiros: 
Há espaço para a opinião dos 
clientes, mas somente nos produtos 
CDs, Livros e DVDs. 

Personalização: Não há personalização 
no site. 
 

Sistema de Opiniões de Terceiros: Não 
há sistema 
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 Home-page: Muito criativa, 
utilizando diversas tecnologias para 
chamar a atenção do cliente. Todas 
as informações sobre a empresa 
estão linkadas na página principal.  
 

Design e Navegação: Design muito 
amigável. No topo do site há os links 
para as categorias dos produtos, que 
tem uma cor diferenciada para cada 
categoria. 

Home-page: Muito criativa, muda a 
cara do site dependendo do produto 
que esteja em oferta no momento. 
Oferece as mais diversas 
informações sobre a empresa com 
links no site principal. 
 

Design e Navegação: Todas as 
categorias tem seu link no topo. 
Navegação muito eficiente. 
 

Home-page: Utiliza tecnologia, mas não 
é muito atrativo ao consumidor.  
 

Design e Navegação: Design simples. 
Divide em 4 categorias, sendo que todas 
estas se dividem em subcategorias, de 
acordo com o tipo de consumidor, não 
sendo tão rápido o acesso aos produtos. A 
empresa realizou no 1º semestre de 2007 
uma pesquisa on-line para efetivar 
mudança na navegação do site. 
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Privacidade e Segurança: O site 
possui uma página  sobre a Política 
de Privacidade. A página “Compra 
Segura Submarino” mostra todas as 
certificações de segurança. 

 

Privacidade e Segurança: O site 
possui uma página sobre a Política 
de Privacidade. Possui a página 
“Compra Segura Americanas.com” 
procura tirar todas as dúvidas quanto 
à segurança do site. 

 

Privacidade e Segurança: O site 
apresenta na mesma página a Política de 
Privacidade e a Segurança. 
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 Auxílio On-line: No topo da home-
page há o link “Ajuda On-line”, onde 
há um chat para os clientes tirarem 
suas dúvidas. Há também a página 
“Resolva você mesmo”, direcionada 
à soluções rápidas dos clientes. 
 

Gerência de Respostas de email: 
Resposta em até 24 horas. No teste, 
foi respondido em 20 horas e 30 
minutos. 

Auxílio On-line: O site também 
possui a ajuda on-line, embora um 
pouco escondida. A página “Auto-
Atendimento” é dividida por tópicos. 
 

Gerência de Respostas de email: 
Não há espaço para envio de dúvidas 
por email. Todas as dúvidas são 
redirecionadas para a página de 
perguntas freqüentes.  

Auxílio On-line: Há o  programa de 
auxílio on-line, e uma página de 
perguntas freqüentes. 
 

Gerência de Respostas de email: Há 
uma ampla página de suporte. O 
atendimento ao cliente é um pouco 
escondido, sem previsão para a resposta, 
que no teste aconteceu após 17 horas. 
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O site criou o Cartão Submarino, que 
dá direito a uma série de benefícios 
para os usuários. 

Além do cadastro de clientes, não 
foram identificados programas de 
comunidade no site. 

A empresa disponibiliza uma área de 
fórum, muito bem montada, para que os 
diversos tipos de clientes troquem 
informações. O fórum é divide-se em sub-
áreas, facilitando a interação. Esta área é 
apenas em inglês. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de concluída a coleta de dados das empresas, foram confrontados os resultados, 
para a identificação de possíveis características que demonstrassem a utilização das 
estratégias de marketing para o Varejo Eletrônico. A análise de cada item pôde permitir a 
identificação de aspectos referentes a cada empresa e demonstrou que em muitos casos as 
empresas se utilizam de técnicas parecidas.  

No elemento Produto, o Submarino e a Americanas.com tem atuação muito semelhante. 
Não possuem muita customização, por comercializarem bens finais, mas há um esforço para a 
realização de vendas casadas, com produtos similares ou produtos de venda sazonal. Na Dell, 
por ser o fabricante, há uma grande possibilidade de customização do produto, sendo este 
parte fundamental na realização da compra. Em se tratando de sortimento as empresas estão 
muito bem servidas, tanto em categorias, quanto em quantidade de produtos. 

No preço, quando comparado ao restante do mercado, verifica-se que os melhores 
números também são da Dell, embora as outras duas empresas promovam estratégias como 
Frete Grátis e Vale-Presentes. 

Abordando os elementos de distribuição, percebe-se que é uma área onde as organizações 
de Varejo Eletrônico mais têm investido. Na logística as empresas têm estratégias similares, 
possuindo centros de distribuição próprios e terceirização de entrega. Todas são fáceis de 
localizar nos sites de busca e gerem amplos programas de afiliação. A Americanas.com e a 
Dell, apesar de serem empresas que funcionam também no mundo real, não estão muito 
atentas para a Venda Multicanal. A Dell está começando um trabalho neste sentido, mas ainda 
em fase de planejamento e testes. 

Na promoção e comunicação os esforços também são similares, contando com grande 
investimento, principalmente no elemento Propaganda On-line. Os três sites tem grande 
aparição em infomediários (grandes portais) e sites de grande circulação e de busca, além de 
manterem campanhas de e-mail marketing. O marketing viral ainda é um pouco incipiente nas 
três empresas. No pêndulo do e-commerce, há um direcionamento para a promoção no mundo 
real específicos de cada organização.  

São realidades bem diferentes em se tratando de Relacionamento com o Cliente e 
Personalização da loja. Embora as três companhias realizem cadastro dos clientes e mantêm 
contato freqüente, as empresas que fazem parte da B2W têm sistemas muito eficazes de 
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personalização e de opiniões de terceiros, ao contrário da Dell que não possui sistemas do 
gênero na sua loja virtual. 

No item gerência do site, percebe-se que as empresas da B2W têm um melhor 
desempenho do que a Dell, pelo menos nos elementos home-page, design e navegação. As 
três empresas possuem políticas de privacidade e têm segurança certificada. 

Quanto aos serviços extras, as três empresas dispõe de chat para as dúvidas (em horário 
comercial), além de páginas de perguntas freqüentes. Mas somente a Submarino e a Dell 
fornecem possibilidade de contato via e-mail, com tempo de respostas de 17 e 20 horas, 
respectivamente. 

Na formação de comunidades, foi identificada apenas na empresa Dell. O Submarino tem 
ações muito incipientes e a Americanas.com não teve nenhuma ação identificada. 

Como visto, a utilização de técnicas de marketing tradicionais não dá suporte completo às 
necessidades do Varejo Eletrônico. Torna-se essencial para as empresas varejistas eletrônicas 
estabelecerem estratégias específicas para este mercado, ampliando a área de atuação do 
composto de marketing (KOTLER, 2000). Através da revisão de recentes estudos, foi possível 
a formatação de um modelo compartilhado de Composto de Marketing para o Varejo 
Eletrônico, aplicado às empresas pesquisadas, mostrando a existência de estratégias 
específicas para o mercado varejista on-line. 

Os resultados indicam que as modernas estratégias de marketing, como apresentadas no 
modelo compartilhado do Composto de Marketing para o Varejo Eletrônico, em sua maioria, 
estão sendo utilizadas pelas empresas analisadas, embora alguns elementos ainda não são 
totalmente desenvolvidos pelas empresas, como Formação de Comunidades e Serviços ao 
Cliente. Procurando um melhor desempenho nos dados coletados, percebe-se que a 
Submarino utiliza-se das estratégias do modelo com mais qualidade do que as outras 
empresas, tendo amadurecido mais os elementos, mostrando que pure players tendem a 
aplicar com mais eficácia as estratégias de marketing para a internet.  

Devido à carência de estudos específicos de marketing no Varejo Eletrônico, espera-se 
que este fomente outras pesquisas nesta área, aplicando o modelo proposto em uma 
quantidade maior de empresas, visando um desenvolvimento e maturação do mesmo. 
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