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RESUMO

Atualmente, a quantidade de pessoas que utilizam o Comércio Eletrônico ou

E-commerce aumenta a cada dia. Segundo o site EBC (Empresa Brasil de

comunicação), o comércio eletrônico registrou crescimento nominal de 15% no

faturamento, movimentando R$ 41,3 bilhões em 2015. A previsão é que, até o fim do

ano, o e-commerce nacional fature R$ 44,6 bilhões, o que representa um acréscimo

nominal de 8%, em relação ao período anterior, de acordo com a 33ª edição do

relatório WebShoppers, elaborado pela E-bit/Buscapé. Este trabalho contempla a

consultoria na Movimento & Companhia, empresa do ramo de vestuário fitness

situada em Curitiba. A empresa atua com foco no atendimento B2B (vendas

atacadistas), mas com o interesse de alavancar suas vendas para B2C

(e-commerce) ampliando o reconhecimento de sua marca no mercado e objetivando

a conversão dos acessos do site em faturamento da loja virtual. Assim, a consultoria

sugeriu modelos alternativos como forma de solução estratégica através de

anúncios patrocinados e aprimoramento da publicidade, ampliando a divulgação da

empresa nas redes sociais visando o aumento da lucratividade e utilizando ainda

mais a internet como ferramenta de negócio.

Palavra chave: E-commerce



ABSTRACT

Nowadays, every day increase the amount of people using e-commerce. According

EBC (Brasil National Agency), e-commerce registered 15% more in revenue

representing BRL 41,3 billions in 2015 (BRL - Brazilian currency). The forecast to

close the year is to achive BRL 44,6 billions, which represents 8% more comparing

year by year according WebShoppers 33th report edition by E-bit/Buscapé. This work

consultant presents Movimento & Companhia, a fitness wear company at Curitiba.

The company has B2B (wholesale) customers, but interesting to growth his sales on

B2C (retail) expanding your brand recognition aiming to convert an internet accesses

in revenue of virtual store. Thus, the consulting suggest alternative models as

strategic solutions through sponsored advertisement and improve their

merchandising, expanding customers company’s views in social network media

increasing his profits and using more internet as business tool.

Keywords: e-commerce
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1. INTRODUÇÃO PLANO DO PROJETO

Segundo Cunningham (2000, p. 36) “[...] a evolução do mercado B2C tem sido
rápido e feroz, enquanto o estado atual deste mercado é de crescimento e
confusão.” As empresas que esperaram para ver que a Internet era simplesmente
uma moda passageira fecharam, enquanto outras despertaram para ver novos
desafios trazidos pela velocidade das informações.

A M&C (Movimento & Companhia), empresa sediada no bairro Boqueirão em
Curitiba, é uma empresa de comércio atacadista de vestuário fitness, com cobertura
de atendimento na região sul da cidade, onde a maioria de seus clientes estão
instalados. No cenário atual, a empresa não é a marca líder, porém, possui um
faturamento expressivo na região. Em 2011 identificou-se a necessidade de expandir
suas vendas, fornecendo às pessoas a possibilidade de comprar seus produtos pela
internet, com preços similares aos praticados nas lojas. Surgindo então, a
Movimento & Companhia Store, uma loja on-line onde os clientes poderiam comprar
produtos direto da fábrica com conforto e segurança.

Atualmente, a empresa possui aproximadamente 30 mil seguidores nas redes
sociais, Facebook e Instagram. Todavia, este número expressivo de seguidores, não
se mostra rentável em relação as vendas do site, portanto através dessa assessoria,
analisou-se a necessidade em aumentar o acesso ao e-commerce através de estudo
dos dados das principais marcas atuantes na área, informações prestadas pela
própria M&C, quadros comparativos, apontando assim possíveis soluções, visando o
aumento das vendas e consequentemente o faturamento.

1.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

O objetivo deste plano de projeto é melhorar a eficiência na divulgação e
exposição da marca Movimento e Companhia e entender os motivos da baixa
conversão de seguidores de redes sociais para compradores no site, através disso
alavancar as vendas através da loja virtual.

A meta abaixo foi estabelecida neste plano de projeto através de estudo de
causa:

● Aumentar em 15% o faturamento do site, se a decisão da empresa for manter
o e-commerce B2C.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS

Em entrevista com a patrocinadora do projeto e sócia proprietária da empresa
Movimento & Companhia, Liliane Carvalho, identificou-se como expectativas o
aumento dos acessos à loja virtual e consequentemente aumento das vendas,
através da conversão de acessos em vendas no site de e-commerce.

1.3 ABRANGÊNCIA

● Levantar e compartilhar dados estatísticos da loja física e virtual;
● Identificar e mapear os principais procedimentos (Administrativos e de

marketing);
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● Propor novos métodos e formas de aumentar a divulgação da marca no
ambiente virtual, através de promoções, Google Adwords e levantamento de
dados na rede social;

1.4 EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

A equipe de projetos é composta pelos estudantes do quarto período de
Gestão Comercial da instituição de ensino ESIC Business & Marketing School.

● Denise Fumie Laureano - Gerente de Projetos
A função do gerente do projeto é planejar, controlar e executar para que as

etapas do projeto sejam cumpridas de acordo com o cronograma.

● Gabriel Elias Mokdese de Oliveira – Pesquisador
Responsável pela área de pesquisa e elaboração de tabelas e gráficos

pertencentes a esse projeto. Pesquisas bibliográficas podendo ser utilizadas como
referência para elaboração do projeto. Elaborar o quadro comparativo, informações
e gráficos a partir do resultado da pesquisa de satisfação.

● Philipe Toldo Chamberlain – Pesquisador
Responsável pelo levantamento de dados existentes em redes sociais e páginas

de divulgação utilizada pela marca Movimento & Companhia. Realizações de
pesquisas de satisfação aplicadas na etapa I das Ações. Criação e conclusão do
resumo e abstract.

● Ricelli de Cassia Scuissiatto - Pesquisador
Responsável pelas pesquisas e referências bibliográficas utilizadas nesse

projeto. Levantamento de informações, digitar e editar se necessário, elaborar a
introdução, responsabilidades e atribuições além da elaboração de relatório final.

● Liliane de Carvalho - Patrocinador (Movimento & Companhia)
Responsável por ceder informações necessárias para a execução desse projeto

e expor expectativas da empresa.

1.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO

● Alinhamento das expectativas com o patrocinador;
● Obtenção das informações necessárias para o desenvolvimento do projeto;
● Cumprimento do cronograma do projeto;
● Sinergia entre os integrantes da equipe;
● Alcançar os objetivos propostos ou excede-los;

1.6 ETAPAS DO PROJETO

Em entrevista com a patrocinadora do projeto Liliane Carvalho identificou-se
alguns pontos de melhorias no e-commerce , que podem ser listados nas etapas
descritas abaixo:

Etapa I – Levantamento preliminar

Partindo da ideia de prestar consultoria para e-commerce, com o objetivo de
alavancar as vendas on-line, analisou-se ramos distintos de negócios. Após uma
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longa pesquisa, identificamos deficiências na demonstração e divulgação no site da
empresa Movimento & Companhia.

Efetuou-se um levantamento das possíveis melhorias a serem aplicadas,
juntamente com as expectativas da patrocinadora Liliane Carvalho, chegou-se ao
plano inicial apresentado. Esse plano contém uma análise comparativa entre o líder
do segmento nas vendas on-line, um concorrente direto da empresa assessorada e
a própria M&C. As ações incluem a necessidade de medir o grau de satisfação dos
clientes ativos e inativos, através de pesquisas de satisfação enviada por e-mail,
buscando identificar pontos de atenção e melhoria, através dos dados coletados e
indicadores para revisão de procedimentos.

Etapa II – Diagnóstico
Através de pesquisas nas redes sociais identificou-se as seguintes

deficiências:
● Instagram não tem atualizações constantes;
● Nenhuma das mídias sociais utilizadas direciona para o e-commerce.
● A página do e-commerce existe, porém as atualizações não são

constantemente efetuadas, causando ideia de “abandono”, deixando de ser
atrativo e pouco indicado pelo “boca a boca”.

Etapa III – Pesquisa de Satisfação

Identificou-se a necessidade de medir o grau de satisfação dos clientes ativos
e inativos, através de pesquisa divulgada em redes sociais buscando identificar
pontos de atenção e melhoria.

Como forma de estimular a adesão à pesquisa foi sorteado um brinde
exclusivo da marca Movimento & Companhia, em parceria com a patrocinadora
Liliane Carvalho.

1.7 CRONOGRAMA PRELIMINAR

ETAPAS jul/16
ago/1

6
set/16 out/16 nov/16

dez/1
6

fev/17
mar/1

7
abr/17

mai/1
7

jun/17

Introdução X           
Levantamento
preliminar  X          
Diagnóstico  X          
Pesquisa de Satisfação   X X        
Conclusão P1     X       
Execução      X X     
Desenvolvimento
situação proposta        X X   
Controle do projeto         X   
Ações corretivas          X X

Conclusão           X

Quadro 1 - Cronograma do projeto integrador
Fonte: Elaborado pelos autores

1.8 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

O documento físico será entregue ao orientador do projeto e a formatação do
mesmo será através das normas ABNT.
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● Dia 29/07/2016 o primeiro contato telefônico com a empresa
Movimento e Companhia, onde foi solicitada reunião com a sócia
proprietária Liliane Carvalho para oferecer assessoria comercial para o
e-commerce da empresa, agendada para dia 02/08/16 as 14 horas. Duração:
15 minutos.

● Dia 02/08/16 reunião com a empresa para conhecer mais sobre sua história e
seu início no e-commerce. Coleta de dados desde a escolha do fornecedor de
tecidos até a efetivação da entrega ao cliente final. Duração: 3horas

● Dia 08/08/16 Reunião com a patrocinadora, levantamento das expectativas,
dados e informações da empresa. Acesso aos dados financeiros e cadastro
de clientes no site de vendas.  Duração:3 horas

● Dia 14/09/16 Reunião para apresentação dos dados coletados na internet,
amostra de como está seguindo o trabalho, coleta de algumas informações
sobre a logística. Duração: 2 horas.

● Dia 17/10/16 reunião para apresentar prévia da consultoria, visita pela fábrica
e estoque de tecidos e do produto pronto. Atualização das informações de
vendas no comercio eletrônico. Tempo total utilizado: Duração 3 horas.

● Dia 11/11/16 reunião com a patrocinadora para sanar algumas dúvidas. Antes
de todas as reuniões foi feito um contato telefônico previamente para o
agendamento conforme a disponibilidade da patrocinadora. Duração 2 horas

● Dia 16/12/2016 capacitação da patrocinadora sobre novas ferramentas de
navegação e funções do Google Adwords. Duração: 1 hora

● Dia 27/03/2017 reunião sobre os resultados e visita à fábrica. Duração: 1 hora

● Dia 10/04/2017 reunião para análise de desempenho. Duração: 2 horas

1.9 RECURSOS NECESSÁRIOS

‘Utilizou-se a ferramenta Google Formulários para aplicação de pesquisa de
mercado. Computador, Impressora e Pen Drive;

1.10 ORÇAMENTO DO PROJETO

Quadro 2 - Orçamento do projeto
Fonte: Elaborado pelos autores

2. EXECUÇÃO
13



2.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

A empresa Movimento & Companhia possui 12 vendedores externos e cerca
de 30 mil seguidores nas redes sociais, porém a conversão destes seguidores não
reflete para a loja virtual.

Em visitas feitas, identificou-se que a empresa não possui problemas de
alinhamento estratégico e sim problema operacional, pois não existe um colaborador
fixo para atender ao site e efetuar as manutenções necessárias.

2.2 PROBLEMAS E GARGALOS

Identificou-se inicialmente a possível concorrência entre B2B e B2C, problema
este não confirmado pois a empresa possui política de preço diferenciado entre loja
física e loja virtual.

A divulgação da marca é através de redes sociais, neste caso, sugeriu-se que
a divulgação e os anúncios fossem feitos constantemente, utilizando imagens de
qualidade, evitando a ideia de abandono e atraindo ainda mais os seguidores para a
loja virtual.

Com o aumento das vendas no site através das ações propostas, pode-se
existir um gargalo, necessitando de contratação de funcionário específico para
separação e logística de produtos.

2.3 ANÁLISE DE RISCO

Essa estratégia de anúncios poderá acarretar um problema não muito
conveniente para a marca e suas vendas no atacado, a concorrência com os
próprios clientes da M&C, que adquirem seus produtos em lojas físicas pode
ser afetada por meio da facilidade e comodidade da compra online, o que fará
com que os atacadistas comprem menos produtos, fator este que vai em
desencontro com o esperado, pois aumentará as vendas no e-commerce e
diminuirá as vendas para o comércio atacadista e o investimento não trará
benefícios, tanto para a M&C quanto para as lojas que vendem seus
produtos, ponto este que deverá ser analisado no decorrer da campanha de
marketing digital, para que se possa tomar as decisões cabíveis, podendo-se até
haver a possibilidade de migrar o plano central que tem o foco no B2C mudar
para alavancar as vendas via e-commerce com um portal exclusivo para o cliente
atacadista (B2B).

Entretanto a empresa optou por não implantar o portal B2B, pois preferiu
manter a estratégia de vendas B2B através de vendedores externos e manter o
canal B2C através do e-commerce.

O risco anterior afirmado não se aplica, pois as atividades que foram
sugeridas como riscos não foram implantadas e a vendas do e-commerce estão fora
do raio de cobertura das vendas das lojas atendidas pela fábrica.

Foi identificado, após essa decisão da patrocinadora, que o um dos riscos é
da logística de despacho dos pedidos, pois atualmente o fluxo de separação e
entregas é baixo e com o aumento das vendas poderá acarretar em sobrecarga e
acumulo de funções, exigindo assim, a necessidade de contratação ou realocação
de funcionários.
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Outro risco detectado, classificado como baixo, foi a não conversão de vendas
através do anuncio patrocinado, risco esse que foi analisado para que não traga
grande impacto financeiro à empresa.

Como forma de mitigar os riscos apontados acima, temos as seguintes
soluções:
Risco 1- Visitas no e-commerce não convertidas em vendas;
Ação mitigatória: realizar novamente o fluxo de compras com região e palavras
chave.
Risco 2: Caso redefina e não tenha conversão em vendas, deverá ser realizado
benchmarking com as empresas concorrentes, a fim de identificar as formas de
venda e anúncios.
2.3.1 PROBLEMAS DE PESQUISA

Segundo Conrado Adolpho, o 1° P é o início da base de todo o restante do
trabalho com os outros 7 Ps. Descobrir sobre seus mercados- alvo é essencial para
que se tenha os insights necessários para criar uma estratégia de marketing digital.
Conhecer o consumidor é o início da comunicação com ele. Livro Os 8 Ps do
Marketing Digital (2011, p. 345).

Com o objetivo de alavancar as vendas on-line da empresa Movimento &
Companhia, efetuou-se uma pesquisa de opinião divulgada na página do Facebook,
atualmente com aproximadamente dezesseis mil seguidores, a fim de verificar a
eficiência do e-commerce, o retorno da exposição da marca em mídias sociais e a
percepção do cliente em relação aos produtos ofertados na loja virtual.

2.3.2 METODOLOGIA

DEFINIÇÕES DE PESQUISA

Para efeitos de estudo, considerou-se como mais adequado o uso de
pesquisa quantitativa com amostragem probabilística através de amostragem
aleatória simples (AAS).

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista
lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos
mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a
salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana,
para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o
fenômeno (POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201).

AMOSTRAGEM PROBABILÍSTICA

É o procedimento pelo qual se extraem amostras de uma população,
minimizando erros nos processos de inferência estatística. Para que o risco de erro
seja mínimo, as amostras devem ser aleatórias, ou seja, todos os elementos da
população-alvo de estudo devem ter a mesma probabilidade de figurar na amostra.

É a mais indicada para a pesquisa de marketing, porém há casos em que é
mais vantajoso ou necessário utilizar a amostragem não-probabilística.
CHAOUBAH (2007)

MÉTODO
15



A aplicação deu-se através de um formulário de perguntas e respostas criado
a partir da ferramenta Google Formulário, publicado na página do Facebook da
M&C.

CÁLCULO

Apesar de haver um direcionamento para uma pesquisa AAS (Amostragem
Aleatória Simples), o número de pessoas que já utilizou o portal para compras é
muito pequeno, por isso considerou-se o split de 50/50 para efeitos de cálculo.

𝑛 = 𝑍2*𝑝 *𝑞 *𝑁

𝑒2 𝑁−1( )+ 𝑍2 *𝑝 *𝑞

Com uma amostra de aproximadamente 16.000 pessoas (seguidores da
página), uma margem de erro de 6%, um Split considerado de 50/50 e um nível de
confiança de 90%, chegou-se à conclusão que seriam necessárias 186 respostas.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

1. Você já comprou no site da Movimento & Companhia?
 Sim  - (Se "sim", o formulário é direcionado à pergunta 2)
 Não  - (Se "Não", o formulário é direcionado à pergunta 4)

2. Quão satisfeito você está com a sua experiência de compra?
 Muito Satisfeito
 Satisfeito
 Indiferente
 Insatisfeito
 Muito Insatisfeito

3. Você compraria novamente?
 Sim
 Não
 Talvez

4. Como você julga o preço praticado pelo site da Movimento & Companhia?
 Bom
 Indiferente
 Ruim

5. Você usaria cupons de compra ou vouchers?
 Sim
 Não

6. Por favor, selecione como você está familiarizado com Movimento &
Companhia:

 Nunca ouvi falar dela
 Já ouvi falar dela, mas nunca comprei seus produtos
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 Ocasionalmente compro seus produtos
 Regularmente compro seus produtos

7. Quão fácil é navegar em nosso site https://movimentostore.com.br/
 Extremamente fácil
 Muito fácil
 Não sei
 Nada fácil
 Quase impossível

8. Quão claras são as informações disponíveis no nosso site?
 Extremamente claras
 Muito claras
 Moderadamente claras
 Ligeiramente claras
 Nada claras

9. Qual é a probabilidade de você recomendar a Movimento & Companhia para
outros?

 Extremamente Alta
 Muito Alta
 Alta
 Muito Baixa
 Extremamente Baixa

10. O que poderíamos fazer para melhorar sua experiência de compra?
(Resposta aberta)

RESULTADOS

Após 20 dias disponível para respostas, a pesquisa foi concluída com
aproximadamente 190 respostas dos seguidores das redes sociais da Movimento &
Companhia. Durante esse período a pesquisa foi divulgada amplamente no
Facebook vindo a angariar um excelente retorno. Os resultados expressam-se,
através dos gráficos abaixo:
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Gráfico 1 - Você já comprou no site da Movimento & Companhia?
Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 2 - Quão satisfeito você está com a sua experiência de compra?
Fonte: Elaborado pelos autores
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Gráfico 3 – Você compraria novamente?
Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 4 – Como você julga o preço praticado pelo site da Movimento & Companhia?
Fonte: Elaborado pelos autores
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Gráfico 5 – Você usaria cupons de compra ou vouchers?
Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 6 – Como você está familiarizado com Movimento & Companhia?
Fonte: Elaborado pelos autores
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Gráfico 7 – Quão fácil é navegar em nosso site https://movimentostore.com.br?
Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 8 – Quão claras são as informações disponíveis no nosso site?
Fonte: Elaborado pelos autores
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Gráfico 9 – Qual é a probabilidade de você recomendar a Movimento & Companhia?
Fonte: Elaborado pelos autores

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PESQUISA

● Déficit de vendas pelo site devido à baixa divulgação da loja virtual em redes
sociais;

● O atendimento e a concretização da venda até a entrega do produto,
superaram as expectativas dos clientes e a maioria está satisfeita com sua
aquisição e voltaria a comprar os produtos;

● Aproximadamente 85% dos pesquisados conhecem a marca M&C e pouco
mais de vinte por cento deste número consome regularmente seus produtos;

● Oito em cada dez pessoas veem com facilidade a navegação na loja virtual;
● Dois terços das pessoas entrevistadas indicariam os produtos da M&C;

Essa pesquisa foi elaborada com o intuito de levantar a taxa de conversão de
acesso em vendas no site através da exposição da marca em redes sociais,
Portanto com as informações levantadas pode-se chegar à conclusão que a marca
possui um bom marketshare no mercado sendo lembrada e indicada porém, com
pouca divulgação para a loja virtual.

Para que este ponto seja corrigido, sugeriu-se ações de melhorias para
melhorar a exposição da marca através de anúncios com maior qualidade em
Facebook e Instagram, campanhas de vendas e promoções, ações que em conjunto
venham a melhorar o faturamento do e-commerce.

O site possui uma política de preços praticada no e-commerce diferente dos
valores praticados em lojas de varejo, em geral de 10% a 15% mais caro. Essa
política foi desenvolvida para que a própria fábrica não se torne concorrente de seus
clientes PJ (Pessoa Jurídica).

I - Quadro Comparativo

A partir de dados coletados na internet no segmento fitness, identificou-se
alguns aspectos positivos, deficiências e pontos a serem melhorados comparados
com os concorrentes da M&C.
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O quadro comparativo apresenta uma ideia global dentro do mercado e os
principais concorrentes, sendo possível identificar se a empresa está no caminho
certo e o que precisa ser melhorado para que esteja entre as melhores do ramo
fitness:

Tipo de Serviço/Marca M&C OXYFIT MARIA GUEIXA LA BELLAMAFIA
SITE E-COMMERCE PRÓPRIO SIM SIM SIM SIM

PÁGINA PRINCIPAL WEB INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL E-COMMERCE E-COMMERCE

POP UP NEWSLETTER PÁGINA INICIAL NÃO SIM NÃO SIM

FRETE GRÁTIS SOMENTE CURITIBA SITE FORA DO AR NÃO SIM

CLIQUES ATÉ FINALIZAR COMPRA 5 SITE FORA DO AR 4 4

PROVADOR VIRTUAL NÃO SITE FORA DO AR NÃO SIM

Quadro 3 - Comparação entre concorrentes no ramo fitness
Fonte: Elaborado pelos autores

No quadro abaixo compara-se o perfil de compras conforme pesquisa do E-bit
(Reputação de lojas online) e a empresa M&C. O E-bit calcula a reputação das lojas
virtuais por meio de pesquisas com consumidores reais, gerando dados estratégicos e
táticas para o mercado online.

Tipo de Serviço/Marca M&C ANÁLISE E-BIT
COMPRAS ACESSO DISPOSITIVO MÓVEL 0,00% 18,80%

COMPRAS ACESSO COMPUTADOR / NOTEBOOK 100% 81,20%
COMPRAS PÚBLICO FEMININO 100% 51,87%

COMPRAS PÚBLICO MASCULINO 0,00% 48,13%
PAGAMENTO A VISTA 28% 42,00%

PAGAMENTO PARCELADO 2-3 X 72% 25,00%

Quadro 4 -  Comparativo M&C e E-BIT(1º SEMESTRE 2016)
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas pesquisas do E-BIT

II - Estratégias de divulgação

REDES SOCIAIS

Será definido como ação o uso de ferramentas pagas de divulgação como o
Google Adwords, para que a marca e as divulgações sejam vistas por pessoas que
procurem as palavras chaves anunciadas, aumentando as curtidas e seguidores, e
consequentemente às vendas na loja virtual da M&C.

SITE INSTITUCIONAL/ E-COMMERCE
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Os anúncios patrocinados e ações de melhoria na divulgação, serão com
base na loja virtual já existente(www.movimentostore.com.br).

III- Público alvo: Atletas, praticantes de atividades físicas, adeptos a moda fitness.
Segundo a patrocinadora 99% de seus clientes cadastrados são do sexo feminino.

IV - FATURAMENTO SITE X CONVERSÃO SITE

Mais importante do que a exposição do site, facilidade de navegação e
quantidade de acessos, está a conversão dos acessos nas redes sociais e site
oficial em vendas, crucial para que o faturamento da empresa cresça e seus
produtos sejam vendidos. Analisaremos o mês de referência de outubro com
informações colhidas no Google Analitics.

Foram calculadas mais de três mil visualizações de 673 usuários diferentes. O
tempo médio de navegação e, cada sessão chegou a quase 3 minutos, porém o
número de novos acessos chegou a 30%, sendo que 70% desses acessos foram
feitos por pessoas que já haviam visitado anteriormente a loja virtual.

Destas 673 pessoas, temos de dados, apenas 14 efetivaram a compra
representando um total de R$2.287,94 em vendas brutas no período conforme
quadro abaixo e o ticket médio de vendas no mês foi de R$148,26.

Pedidos 14
Itens comprados 23
Vendas Brutas R$   2.287,94
Vendas Liquidas R$   2.075,68
Frete R$       212,26
Cupons Usados R$          79,20

Quadro 5 – Quantidade de vendas anteriores à consultoria
Fonte:  Elaborado pelos autores

2.4 FLUXO INTERFACE

A empresa Movimento & Companhia atua desde 2011 na fabricação de moda
feminina fitness, seus clientes são lojistas, academias e lojas de suplementos. Sua
forma de distribuição é feita na própria fábrica ou através de vendedores externos
que atendem seus clientes em lojas móveis, com vans totalmente adaptadas com
mostruário de produtos e peças a pronta entrega. Os vendedores são distribuídos
por região, abrangendo Curitiba e região metropolitana. Outra maneira de venda e
divulgação da marca são feiras do setor fitness que ocorrem em São Paulo duas
vezes ao ano.

Identificando a necessidade de revender os produtos diretamente ao
consumidor final, devido à grande procura por produtos na fábrica, surgiu então a
ideia de investir na loja virtual capaz de atender outros estados.

Para não confrontar com seus principais clientes a estratégia adotada pela
Movimento é praticar no site uma política de preços diferenciada com relação à loja
física.

No ar desde 2011 o site da M&C é completo e estruturado, com a logo em sua
página inicial e a apresentação da coleção atual através de um vídeo promocional
(anexo I):
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Anexo 1 - Página Inicial Movimento & Companhia
Fonte: http://movimentoecompanhia.com.br

Ao longo da página o site nos traz mais informações, logo abaixo temos uma
apresentação da empresa e um breve descritivo dos produtos (anexo II):

Anexo 2 – Apresentação e descritivo de produtos
Fonte: http://movimentoecompanhia.com.br

Por último, ao pé da página há uma área para contato e assinatura do
Newsletter (anexo III):
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Anexo 3 - Área para contato e assinatura do Newsletter
Fonte: http://movimentoecompanhia.com.br

Para acesso à loja virtual é necessário acessar, através do cabeçalho, o link
que direcionará à loja.

● LOJA VIRTUAL

A loja virtual atualmente conta com várias informações em sua página inicial,
como informações de coleções vigentes, promoções e divulgações, sendo todas
direcionáveis através de um clique (anexos IV e V):

Anexo 4 – Loja Virtual
Fonte: www.movimentostore.com.br
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Anexo 5 – Loja Virtual
Fonte: www.movimentostore.com.br

O site possui barra de pesquisa para fácil acesso e uma opção de
visualização rápida, ferramenta útil que permite que a página não feche enquanto o
cliente escolhe um produto (anexo VI):

Anexo 6 – Ver opções
Fonte: www.movimentostore.com.br

O processo de finalização de compras é simples como em qualquer outro site de
vendas (anexo VII), onde confirma-se a quantidade, forma de pagamento e
endereço de entrega. Para entrega é utilizado o serviço dos correios, com frete por
conta do comprador:
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Anexo 7 – Carrinho de compras
Fonte: www.movimentostore.com.br

REDES SOCIAIS

A empresa possui fan-page no Facebook utilizada para divulgação de suas
coleções e promoções (anexo VIII) assim como manter o contato com seus clientes,
divulgando suas fotos utilizando os produtos da Movimento & Companhia (anexo IX),
mesmo procedimento pode ser observado em seu Instagram (Anexo X).

Anexo 8 – Fan-Page Facebook
Fonte: http://facebook.com
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Anexo 9- Fan-Page Facebook
Fonte: http://facebook.com

Anexo 10 – Instagram M&C
Fonte: http://instagram.com

Uma das medidas adotadas para buscar o incremento das vendas foi a
alteração da forma como as informações eram divulgadas. As imagens
compartilhadas receberam um tratamento de nível profissional, dando um tom mais
sério e profissional às publicações, além de anúncios patrocinados no Google
Adwords.

FLUXO DE COMPRA DE ANÚNCIOS

ANÚNCIO PATROCINADOFigura 1

Baseado em estudos e pesquisas atuais (Fonte: E-bit Webshoppers), a
internet é o principal meio de veiculação de uma marca e seus produtos, com um
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aumento exponencial a cada dia, desta forma o Google Adwords é ferramenta
indispensável para o crescimento do volume de acessos ao site da M&C.

Como base para os anúncios patrocinados, serão utilizados os seguintes
critérios para filtro e pesquisa dos usuários:

● Pessoas residentes no Brasil em todas as regiões;
● Mulheres a partir de 15 anos de idade com interesse em moda fitness, roupas

de academia, roupas para ginástica, vida saudável, alimentação saudável,
academia, treino, acessórios fitness.

Os filtros acima são feitos para que se alcance o público alvo. Durante a vigência
do anúncio é natural que o número de vendas aumente, já que a conversão dos
acessos tende a ser maior, portanto, a fábrica e os processos de logística terão que
se adaptar ao número de compras online.

Segundo Conrado no livro Os 8 Ps do marketing digital capitulo 11, página
629: Uma campanha de links patrocinados traz para o site um tipo de cliente
diferente, que tende a ficar mais tempo no site do que os outros que vêm por meio
de outras mídias. Ou seja, o usuário do site de busca tem uma tendência maior a
comprar o produto e se tornar cliente fiel, uma vez que o nível de interesse é alto
(ele fez a busca por aquilo que ele quer e no momento em que tem interesse). O
corpoperfeito.com.br é um excelente case de sucesso de como uma boa estratégia
de links patrocinados no Google pode alavancar as vendas de uma empresa.

O link patrocinado é uma das melhores maneiras de aproveitar o grau de
atividade do consumidor para campanhas sazonais e rápidas além de servir como
pesquisa de mercado.

2.5 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA

2.5.1 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Após avaliação dos processos foi verificado que não houve necessidade de
alteração da política de compra e preço de produtos, pois atualmente a marca já
pratica preços diferenciados no e-commerce de aproximadamente 20% a mais no
valor praticado nas lojas físicas.

2.5.2 INDICADORES DE DESEMPENHO

O objetivo inicial desta auditoria foi alavancar as vendas da loja virtual em até
15%, objetivo esse que foi excedido, pois no período acompanhado, houve um
aumento de 300% no faturamento do e-commerce. Esse crescimento foi possível
graças as divulgações patrocinadas no serviço Google Adwords. A previsão de
acompanhamento programada com a patrocinadora é mensal, análise essa que
servirá para definir as estratégias de divulgação, ações de marketing, promoções e
outras ferramentas de marketing. O valor para divulgação mensal é de R$350,00.
Nesse valor está incluso também as ferramentas de acompanhamento dos dados
coletados.

PASSO A PASSO GOOGLE ADWORDS
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Figura 1 - Passo a Passo anúncio Google Adwords
Fonte - Google Adwords

Figura 1 - Ao iniciar o processo de execução do Adwords, como primeiro passo
segmentamos a região que queremos atingir, e qual a meta do anúncio, que é levar
os usuários ao site, como região foi escolhido o país Brasil.

Figura 2 - Escolha do idioma
Fonte - Google Adwords

Figura 2 - Segmentamos o idioma que queremos atingir, o qual foi escolhido
português, e o ramo de atividade, moda fitness, e junto com essa escolha algumas
palavras chaves de pesquisa.
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Figura 3 - Informações do anúncio
Fonte - Google Adwords

Figura 3 - Foi Escolhido o título 1 e título 2 do anúncio, descrição e endereço da
página, os quais vão dar forma ao anuncio que será exibido nas ferramentas de
busca do Google.
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Figura 4 - Orçamento
Fonte - Google Adwords

Figura 4 - Definimos o orçamento do anúncio confeccionado, com um máximo
mensal de R$ 350,00, o qual alcançara até 1.903 pessoas mês.

Figura 5 - Informações de confirmação do anúncio
Fonte - Google Adwords
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Figuras 5 a 8 - Informações de confirmação do anúncio.

Figura 6 - Informações de confirmação do anúncio
Fonte - Google Adwords

Figuras 5 a 8 - Informações de confirmação do anúncio.
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Figura 7 - Informações de confirmação do anúncio
Fonte - Google Adwords
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Figura 8 - Informações de confirmação do anúncio
Fonte - Google Adwords

O investimento total foi de R$1.050,00 em divulgação patrocinada. Através
desse investimento, foram atingidas aproximadamente 5.700 pessoas (visualizações
do anúncio), dessas, 25% acessaram o site (aproximadamente 1.400 acessos)
sendo convertido em vendas 1,5% desses acessos.

2.5.3 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Para o controle das informações coletadas através do Adwords, foi necessária
a criação de uma conta de e-mail para a patrocinadora que será usada também para
acesso à ferramenta. Foi realizado um treinamento a fim de capacitar a
patrocinadora para que consiga controlar todo o processo de forma independente,
além da definição das estratégias para análise e obtenção dos dados que será de
acordo com a necessidade da empresa.

2.5.4 PLANOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

A patrocinadora Liliane Carvalho foi capacitada através de treinamento
presencial de uma hora. A patrocinadora será a multiplicadora do treinamento,
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capacitando seus funcionários de acordo com a demanda e necessidades da
empresa. Para o treinamento, foi necessário notebook, caneta e papel sulfite para
anotações. Não houve a necessidade de comunicação específica ao cliente, pois as
modificações e resultados foram transparentes aos clientes.

2.5.5 PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em caso de instabilidade sistêmica não existe plano de contingência, pois se
trata de um servidor web externo, o qual possui backup e redundância.

2.6 IMPLEMENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

2.6.1 EXECUÇÃO PILOTO (SOLUÇÃO)

Foi executado um plano de aumento na divulgação e acessos ao e-commerce
da empresa Movimento & Companhia, com o intuito de aumentar o faturamento das
vendas ao consumidor final, pois a o foco da empresa são as vendas às empresas
da região.

O plano piloto de divulgação ocorreu via Google Adwords, através de
treinamento à patrocinadora, a qual realizou o acompanhamento do avanço dos
números, registrando o aumento das vendas, especificadas neste projeto.

2.6.2 TREINAMENTO

Foi realizado treinamento no dia 16 de dezembro de 2016, a fim de capacitar
a patrocinadora o acompanhamento independente das ferramentas. Foi emitido um
certificado de conclusão da capacitação aplicada.

2.7 EXECUÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Através de anúncio patrocinado na ferramenta Google Adwords, foram
implementadas formas de aumentar a divulgação dos anúncios, por consequência
aumentando as vendas através dos acessos convertidos em venda, ao e-commerce.

3.CONTROLE DO PROJETO

3.1 APURAÇÃO DOS INDICADORES
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Gráfico 10 - Média mensal de vendas M&C
Fonte: Elaborado pelos autores

Mês Quantidade de vendas

Jan 2011 - Dez 2016 14

jan/17 5

fev/17 7

mar/17 6
Quadro 6 – Quantidade de vendas
Fonte:  Elaborado pelos autores

3.2 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA

O cronograma foi executado dentro do prazo previsto, respeitando as datas e
consequentemente entregando e atendendo às expectativas da patrocinadora.

3.3 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

Os gastos com os anúncios efetuados no Google Adwords foram inferiores
aos resultados alcançados com as vendas no primeiro trimestre de 2017. Resultados
apresentados no tópico 2.2.2 indicadores de desempenho.

3.4 AVALIAÇÃO DO PDCA

Após a execução do plano e apresentação do mesmo à patrocinadora,
decidiu-se que o controle de execução das melhorias de processo será feito
mensalmente, com revisão dos processos trimestralmente.

3.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

No período de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2016 foram efetivadas 14
vendas, com um faturamento líquido de R$ 2.075,68. Após a divulgação no Google
Adwords houve um aumento nas vendas de 316% comparado aos meses
analisados anteriormente, onde o faturamento líquido das vendas foi de R$ 2675,35.

O investimento total em anúncios foi de R$1.050,00. Através desse
investimento, foram atingidas aproximadamente 5.700 pessoas (visualizações do
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anúncio), dessas, 25% acessaram o site (aproximadamente 1.400 acessos) sendo
convertido em vendas 1,5% desses acessos.
Portanto, o valor investido corresponde à 40% do valor liquido faturado nos três
meses de patrocínio.

Fórmula Valor Investido vs. Vendas Concretizadas

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑡𝑑.  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠( )×Í𝑛𝑑.  𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠( )×Í𝑛𝑑.  𝐶𝑜𝑛𝑣. 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
𝑅$1050, 00 = 5709( )×25%( ) ×1, 5%

𝑅$1050, 00 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 = 18 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

4. AÇÕES CORRETIVAS

4.1 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Não foram identificadas ações preventivas e corretivas neste processo.

4.2 AJUSTES NO FLUXO E INTERFACES, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS.

Não foram efetuados ajustes no fluxo, interface, políticas ou procedimentos.

4.3 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Atualmente a Movimento e Companhia trabalha com três canais distintos de
vendas, sendo o principal o foco em vendas na modalidade atacado, em segunda
importância encontram-se juntos à venda na loja da fábrica, voltada para clientes
finais que buscam comprar direto da fábrica e as vendas no site, voltadas
principalmente para o público longe da área de cobertura das vendas regionais em
lojas físicas.

Considerando que as alterações propostas nessa assessoria interveem
somente no comercio virtual, entendemos que não haverá prejuízo nas vendas aos
clientes já cadastrados (atacado), pois devido a área de atuação ser regional, o que
aumentará serão as vendas em escala nacional.

4.4 ANALISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

● GOOGLE ADWORDS

O Google AdWords é conhecido pelo nome de 'Links Patrocinados', ou
publicidade por palavra-chave, e permite que sejam atingidos o público alvo de
maneira objetiva. É necessário escolher palavras-chave relacionadas ao seu produto
ou serviço, para que os anúncios do Adwords passam conectar a empresa a novos
clientes no exato momento em que eles estão procurando os produtos ou serviços.
As principais vantagens deste tipo de publicidade online são que o pagamento é por
visitante e não é gasto nada a mais por ter apenas um dos anúncios exibidos.

Uma das desvantagens da Internet é não pode comprar anúncios em páginas
como em uma revista, portanto, a mensagem publicitária deve caber em um banner
acima do portal de artigos de notícias. Uma vez que existem diferentes formas de
publicidade, certamente é uma vantagem combiná-los. Por outro lado a taxa de
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cliques em banners diminui gradualmente, os banners em movimento que atraiam
uma boa porcentagem de cliques no passado, hoje em dia, já não são tão atraentes.

● POLÍTICA DE PREÇOS DIFERENCIADOS

A empresa M&C já possui política de preços diferenciados que variam de 15%
a 20% acima das lojas físicas varejistas.

CONCLUSÃO

Conclui-se que houve uma evolução desde o início do projeto onde anteriormente
o objetivo era a criação de um portal B2B, mas que por decisão da patrocinadora foi
mantido o e-commerce para o consumidor final, com política de preços diferenciadas,
não gerando concorrência com seus próprios clientes.
Além da decisão em manter a loja virtual, a patrocinadora decidiu aprimorar a
publicidade e divulgação dos produtos nas redes sociais, através de fotos e anúncios
de boa qualidade, consequentemente tornando-os mais atrativos ao público, com efeito
e resultados desejáveis. Além disso, foi investido em publicidade patrocinada, o que
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gerou aumento nas vendas em mais de 300%, resultado este, muito acima do objetivo
proposto no início deste projeto.
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