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RESUMO

Com a grande expansão no acesso à internet e as novas oportunidades disponíveis
nesta plataforma, a sociedade passou a ter um novo canal de compra chamado de
e-commerce, onde se estreita a distância entre vendedores e compradores. Diante
disso o mercado do comércio eletrônico representa um novo campo de atuação para
empreendedores, onde as empresas já possuem uma base sólida no comércio de
atuação. Este trabalho é um resultado de uma análise no ambiente de negócio do
setor varejista de calçados com intuito de verificar aceitação de um canal de
e-commerce em uma empresa varejista no segmento de calçados anexa a um
Supermercado de bairro. Com a utilização da pesquisa realizada juntamente aos
seus clientes, público geral, funcionários, material coletado por documentos e
bibliografia e informações coleta junto aos proprietários da empresa observa-se uma
grande oportunidade para o seguimento atuar com o canal e-commerce, permitindo
uma projeção de investimento no mercado virtual. Já que os resultados obtidos
através das informações coletadas relatam o setor calçadista em alta no
e-commerce, uma excelente oportunidade a ser explorada. Desta forma, o objetivo
almejado foi alcançado, conforme demonstrado na análise dos resultados que
indicam a aceitação do canal e-commerce para a empresa Mega Passo Calçados.

Palavras chaves: E-commerce; Ambiente de negócio



ABSTRACT

With the boom in Internet access and new opportunities available on this platform,
the company now has a new purchasing channel called e-commerce, which
narrowed the gap between sellers and buyers. Therefore the e-commerce market is
a new playing field for entrepreneurs where companies already have a solid
foundation in trade performance. This work is a result of an analysis in the retail
sector of the business environment of shoes in order to verify acceptance of an
e-commerce channel in a retail company in the footwear segment attached to a local
supermarket. With the use of the survey along to their customers, the general public,
employees, material collected by documents and literature and information collected
from the business owners we see a great opportunity for follow-up work with the
e-commerce channel, allowing a projection investment in the virtual market. Since
the results obtained from the information collected report the footwear industry on the
rise in e-commerce, an excellent opportunity to be exploited. Thus, the desired goal
was achieved , as shown in the analysis of the results that indicate the acceptance of
e-commerce channel for the company Mega Passo Calçados.

Keywords: E-commerce; Business Environment
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1 INTRODUÇÃO

O segmento de calçados, assim como outros segmentos varejistas, sofre

diariamente com as mudanças e instabilidades econômicas. Faz-se necessário em

tal ambiente a busca por diferenciais, com o objetivo do crescimento organizacional.

O canal e-commerce ou comércio eletrônico teve início de sua popularização

na década de 90, pouco tempo após o surgimento dos primeiros protótipos de

navegadores online, que passaram a permitir interação e processamento de

transições online entre empresas e consumidores.

Devido à evolução deste ambiente online, empresas passaram a buscar e

estar em constante atualização. O mercado de e-commerce no ambiente econômico

brasileiro vem conquistando cada vez mais seu espaço, assim como destaca a E-bit,

(2015, p. 16) “No Brasil temos 61,6 milhões de pessoas que já fizeram alguma

compra online. Destes, 51,5 milhões fizeram pelo menos uma compra em 2014 e as

demais (10,1 milhões) não compraram pela Internet no último ano”.

Por meio de estratégias e ações de marketing, empresas do mundo inteiro

ingressaram neste mercado, visando acompanhar as tendências tecnológicas,

principalmente as pequenas e médias empresas, surge então a busca pela

integração entre suas lojas físicas com o mercado digital potencial, visando obter

diferenciais competitivos neste ambiente globalizado, apoiando-se na acessibilidade

massiva por partes dos potenciais consumidores, inovação tecnológica, e também

nas novas gerações de usuários. Muito desta aceitação por parte dos usuários

passa pela maior facilidade de acesso à internet. A pesquisa TIC Domicílios 2014,

realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da

Comunicação – TIC mostra que “o número de lares brasileiros conectados à internet

chegou ou 32,3 milhões de domicílios em 2014. Pela primeira vez, 50% do total das

casas estão conectadas” (GOMES, 2015, p.1).

Para Ângelo (2012) e Silva Filho (2005) varejo é um termo usado para definir

os setores de comercio que vendem diretamente para os consumidores finais. Nos

dias atuais, o segmento varejista no Brasil é uma das atividades que mais cresce,

lucra e emprega, sendo composto tanto por grandes corporações como também

pelos pequenos comércios varejistas independentes, formados em sua maioria, por

empreendimentos familiares, com poucos recursos financeiros e com pouca gestão

profissional.
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Devido à crise política e econômica que atinge o Brasil, se faz necessário à

busca pela renovação de valores, conceitos e estratégias. No segmento varejista

não é diferente, a necessidade de se reinventar, agregar valor e diferencial

competitivo ao produto é essencial. A tecnologia surge então como um grande

aliado, não somente para os grandes varejistas, mas também para o pequeno que

pode se beneficiar com esse marco digital em plena expansão, uma vez que a

indústria de calçados tem um importante papel econômico e social para o Brasil.

Além de gerar emprego e renda, tem impacto relevante na balança comercial, com

exportações superiores a US$ 1 bilhão ao ano (BERNARDINELLI, 2016).

Tendo por base este cenário atual, foram abordados aspectos referentes a

aceitação dos consumidores em relação à utilização de um canal e-commerce em

uma loja varejista de bairro, a qual está anexa a um supermercado.

Com o sucesso da internet, aliados aos seus inúmeros recursos disponíveis,

o e-commerce passou a mudar a forma de como se fazer marketing no mundo e

com base neste cenário mercadológico o presente projeto teve como problema de

pesquisa: Qual a aceitação de um canal e-commerce em uma loja de calçados

anexa à um Supermercado tradicional de bairro?

1.1 OBJETIVO GERAL

Para responder ao problema de pesquisa em questão, este trabalho teve

como objetivo geral verificar e analisar a aceitação de um canal e-commerce em

uma empresa varejista no segmento de calçados anexa à um Supermercado de

bairro.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Para atingir o objetivo geral da pesquisa em questão, este trabalho elencou

os seguintes objetivos específicos:

• Apresentar os principais conceitos sobre marketing e e-commerce.

• Analisar a cadeia de valor e os fatores críticos de sucesso do negócio de

um varejo de calçados.

• Identificar a aceitação de um canal e-commerce para o negócio em

estudo.
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1.3 JUSTIFICATIVA

Diante do aumento da competitividade no segmento varejista nos últimos

anos, os empresários passaram a buscar diferenciais, constatando a importância da

criação ou da possibilidade de ingressar em um novo canal de venda.

Devido ao amplo e constante crescimento do segmento de compras e

vendas online, o e-commerce se tornou um mercado de grande atuação. Segundo

dados do IBGE (2015, p.1) “o Brasil tem 204.450.649 habitantes”, sendo que o

número de novos consumidores no canal e-commerce se mantem em crescimento,

assim como destaca a E-bit na publicação da Web Shoppers (2015, p.16) “Os

entrantes, aqueles que estrearam no comércio eletrônico em 2014, representam

10,2 milhões de pessoas”.

O mercado brasileiro de e-commerce se mantém em pleno crescimento.

Para E-bit (2015, p.8) que “o número de pedidos feitos via internet, em 2014, foi de

103,4 milhões, quantidade 17% maior que o registrado no ano anterior (88,3

milhões)”. Destaca ainda a E-bit (2015, p.13) que para 2015 a previsão é de que o

e-commerce termine o ano com um faturamento 20% maior que o ano anterior, em

torno de R$43 bilhões.

Por fim, buscou-se um maior aprofundamento na pesquisa em questão,

visando apresentar as vantagens competitivas do canal e-commerce para o negócio

em estudo.

1.4 METODOLOGIA

Este capítulo teve como objetivo apresentar a metodologia de pesquisa, de

forma detalhada, com os passos e procedimentos adotados, que foram utilizados na

busca de uma melhor compreensão do trabalho em questão.

1.4.1 Conceitos de Pesquisa

A presente pesquisa acadêmica baseiou-se em dados reais, concretos e

atuais. Assim, para sua formalização foi relevante à conceituação, a classificação e

a descrição dos procedimentos e métodos científicos/metodológicos utilizados.

Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é
requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao
problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal
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estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao
problema. (GIL, 1991, p.19).

Vergara (2013, p.1) afirma que ciência é uma das formas de se ter acesso

ao conhecimento, e a atividade básica da ciência é a pesquisa. Portanto, a ciência é

um processo permanente de busca da verdade e da racionalidade; é uma

construção que revela as suposições acerca do que se está construindo.

Segundo Gil (1991, p.21) a junção de conhecimentos disponíveis, métodos,

técnicas e procedimentos científicos é o processo que envolve as inúmeras fases

para o desenvolvimento da pesquisa. E como uma atividade racional e sistemática, a

primeira fase da pesquisa é o planejamento. Sustentado pela Teoria Geral dos

Sistemas, o planejamento envolve quatro elementos essenciais: processo,

eficiência, prazos e metas. Já para Marconi e Lakatos (2012, p. 9) o planejamento

da pesquisa é composto por: preparação, fases, execução e relatório.
A pesquisa é uma indagação minuciosa ou exame crítico e exaustivo na
procura de fatos e princípios; uma diligente busca para averiguar algo.
Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para
questões propostas, utilizando métodos científicos. (MARCONI E LAKATOS,
2012, p1).

1.4.2 Classificação da Pesquisa

A pesquisa deve basear-se em uma teoria como instrumento de ciência,

para ser o ponto de partida do estudo de um problema e conceituar os tipos de

dados a serem analisados.

As principais características da pesquisa são: procedimento sistematizado;
exploração técnica, sistemática e exata; pesquisa lógica e objetiva;
organização quantitativa dos dados; relato e registro meticulosos e
detalhados da pesquisa. (MARCONI e LAKATOS, 2012, p.3 e 4).

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Gil

(1991, p.45), com base em seus objetivos gerais e quanto aos procedimentos

técnicos utilizados, a pesquisa se classificou em descritiva.

“As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o

estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 1991, p.46).

Para Marconi e Lakatos (2012, p.6) a pesquisa descritiva pode ser definida

como:
(...) “delineia o que é” – aborda também quatro aspectos: descrição, registro,
análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu
funcionamento no presente. Descreve um fenômeno ou situação, mediante
um estudo realizado em determinado espaço-tempo.
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Para concluir, Vergara (2013, p.42) expõe que “a pesquisa descritiva não

tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base

para tal explicação”. A seguir teremos os procedimentos metodológicos que tem por

objetivo deixar claro como foi a pesquisa.

1.4.3 Procedimentos Mercadológicos

A partir da classificação da pesquisa em descritiva, agora se definiram os

procedimentos metodológicos para um melhor delineamento do trabalho científico.

Para atender ao primeiro objetivo específico “apresentar os principais

conceitos sobre marketing e e-commerce” a pesquisa foi tanto bibliográfica como

documental, pois a fundamentação teórica foi realizada mediante estudo e análise

dos seguintes assuntos: marketing e e-commerce.

Bibliográfica, pois “é desenvolvida a partir de material já elaborado,

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1991, p.48). E

documental, segundo Gil (1991, p.51), por buscar o exame de materiais que ainda

não foram observados de forma analítica; e por se desenvolver a partir de

documentos da empresa Mega Passo Calçados analisada nesse estudo, buscando

novas interpretações ou mesmo interpretações complementares.

Para atender o segundo e terceiro objetivos específicos: “analisar a cadeia

de valor e os fatores críticos de sucesso do negócio de um varejo de calçados” e

“apresentar as vantagens competitivas do canal e-commerce para o negócio em

estudo”, foram utilizados os procedimentos de estudo de caso e levantamento de

dados.

“O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um

ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado

conhecimento (...).” (GIL, 1991, p.58).

Os autores Diehl e Tatim (2004, p.61) citam que as principais vantagens em

utilizar o estudo de caso como um método de pesquisa são: estímulo a novas

descobertas e ênfase na totalidade e simplicidade dos procedimentos. O

levantamento de dados complementa a pesquisa por realizar uma análise

quantitativa e obter conclusões correspondentes aos dados coletados.

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizadas as seguintes

técnicas de interrogação: questionário (online), entrevista (in loco) e formulário
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(clientes da empresa). Para definir o universo e amostra do objeto de estudo Vergara

(2013, p.46) define os tipos de amostras:

Questionário: amostra probabilística finita por ser baseado em

procedimentos estatísticos e seleciona a população alvo.

Entrevista: amostra probabilística estratificada não proporcional, pois uma

amostra de cada grupo da população será selecionada na pesquisa. Nesse caso,

colaboradores e proprietários da empresa foram a população alvo nessa amostra.

Formulário: amostra probabilística por tipicidade, pois o formulário foi

respondido apenas pelos clientes cadastrados da empresa.

A orientação de Gil (1991, p.102) em supervisionar rigorosamente a coleta

de dados da pesquisa, foi de extrema relevância para o bom andamento do trabalho.

Outro ponto foi o planejamento prévio e completo da análise e interpretação dos

dados. O processo de análise envolveu a codificação das respostas, tabulação dos

dados e cálculos estatísticos; e a interpretação dos dados pôde ocorrer após ou

simultaneamente à análise. Por fim, a apresentação dos resultados por meio de

relatório que traduz os dados devidamente coletados, analisados, quantificados,

qualificados e interpretados. Visando conhecer a opinião de clientes/consumidores

em geral na comparação de ambientes de compras aplicou-se um questionário

online do período de 22 de outubro de 2015 a 04 de novembro de 2015.

Para estimar a amostra de entrevistados, Mattar (2001, p.133) descreve que

a partir da amostragem, coleta de dados e análise/interpretação se pode descobrir

informações relevantes sobre toda a população. Durante o processo de seleção de

amostras para o trabalho fez-se necessário: definir e qualificar a população de

pesquisa, calcular o tamanho da amostra e selecionar o procedimento/instrumento

para determinar a amostra. O pré-teste foi realizado no período de dois dias (19 e 20

de outubro de 2015). A planilha para o cálculo do tamanho da amostra está baseada

e adaptada através das fórmulas e teorias estatísticas em Levine (2012, p.276).

Então, para se tomar decisões acertadas no universo dos negócios, é muito

importante que os tamanhos das amostras sejam determinados antes da coleta de

dados e também, assegurar que o intervalo de segurança seja estreito o suficiente

para garantir informações estratégicas.

Para definir a amostra utilizou-se o roteiro de levantamento de dados que

consta no Apêndice A para apreciação. Para definir o número da parcela de uma
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população para o Questionário de Clientes Externos/Gerais utilizou-se os seguintes

dados apresentados no Quadro 1:

E = 4,00% Margem do erro
NC = 95% Nível de confiança
NS = 5% Nível de significância

% Ref. = 97,5%
Z = 1,96 Variável padronizada

P est = 20% Estimativa da proporção
N = 384 Tamanho da amostra

Quadro 1 Tamanho da Amostra para clientes externos
Fonte: adaptado de LEVINE, 2012, p.276

Esse questionário baseou-se na amostragem probabilística que para

Malhotra (2001, p.305) é um processo em que cada elemento da população tem

uma chance fixa de ser incluído na amostra, ou seja, as unidades amostrais são

escolhidas por acaso. A partir dos parâmetros estabelecidos ficou definido que o

tamanho da amostra é de 384 respostas.

1.4.4 Questionário de Clientes da Loja Mega Passo

Por se tratar de uma loja de varejo, onde não há um cadastro das

informações dos consumidores ficou inviável definir uma amostra para levantamento

de dados dos clientes específicos da Loja Mega Passo. Desta forma, segundo

Malhotra (2001, p.305), optou-se por uma pesquisa não probabilística, que é a

técnica que não utiliza seleção aleatória e confia no julgamento pessoal do

pesquisador. Para definir a amostra para o Questionário de Clientes da Loja,

seguiram-se os seguintes dados apresentados no Quadro 2:

N = - Tamanho da população
E = 4,00% Margem do erro

NC = 95% Nível de confiança
NS = 5% Nível de significância

%Ref. = 97,5%
Z = 1,960 Variável padronizada

P est = 50% Estimativa da proporção
N = - Tamanho da amostra
Quadro 2 Tamanho da Amostra para clientes internos

Fonte: adaptado de LEVINE, 2012, p.276

Esse questionário foi aplicado na loja durante o período de 31 de outubro de

2015 a 07 de novembro de 2015 com os clientes internos e obtiveram-se 39

respostas que definiram a avaliação dos atributos comerciais da empresa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Referencial teórico deste trabalho de conclusão de curso foi orientado por

três temas centrais: marketing, e-commerce e o segmento de calçados.

Apresentam-se a seguir suas definições e características que foram determinantes

para entendimento do trabalho proposto.

2.1 MARKETING

Os ataques da concorrência obrigam todas as organizações a buscarem

ações de marketing mais eficientes que, muito mais além que publicidade e

propaganda, para Skacel (1992, p.9) é “a geração de lucro através do

gerenciamento dos recursos e atividades que determinarão e satisfarão as

necessidades e desejos das pessoas que compram produtos e serviços”, ou seja,

conjunto de ações realizadas desde a produção de um produto até sua

comercialização para o consumidor final.

Segundo Kotler (2007, p.4), o marketing é um método administrativo social

pelo qual indivíduos e organizações conseguem o que necessitam por meio da

criação e troca de valor com os outros, ou sendo mais específico, pretende construir

relacionamentos rentáveis com os clientes.

A evolução do conceito de marketing passou a considerar o relacionamento

como forma de obter vantagens competitivas em um ambiente comercial, sendo

assim:
O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para o cliente, bem
como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie
a organização e seu público interessado. (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE
MARKETING APUD LAS CASAS, 2009, p.7).

Uma de suas principais funções é identificar as necessidades do consumidor

disponibilizando produtos e serviços que atendam essas solicitações, visando

também a melhoria nos resultados da empresa. Para Honorato também pode ser

definido como:
(...) uma atividade voltada para conquista e manutenção lucrativas dos
clientes por meio destes processos de troca, desde que atendendo as
necessidades, os desejos e as expectativas visando a conquistar a
fidelidade do cliente para sua empresa, produtos e serviços. (HONORATO,
2004, p.10).
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O marketing abrange, de determinada forma, algumas das tantas funções

desempenhadas dentro de uma empresa, visando agregar valores e resultados à

mesma. Segundo Moraes (2008, p.1) “a função de marketing engloba a tomada de

decisões, a gestão de recursos, a coordenação de processos e a avaliação de

resultados, como qualquer outra função empresarial.” Sendo assim, o consumidor

encontra-se cada vez mais responsável por escolher o que quer ou não consumir e

as empresas devem estar preparadas para atender a demanda e a diversidade de

gostos e interesses do público. Esse processo é chamado de segmentação de

mercado.
A segmentação de mercado pode ser entendida como o processo de dividir
um mercado em grupos de compradores potenciais com necessidades,
desejos, percepções de valores ou comportamentos de compra
semelhantes. (CHURCHILL JR e PETER, 2000, p. 204)

Observa-se que, para entender e atender os consumidores, as empresas

buscam a segmentação de mercado e para isso também utilizam a ferramenta de

mix de marketing que será apresentada a seguir.

2.1.1 Mix de Marketing

Para se destacar no mercado as organizações utilizam o mix de marketing,

que para Kotler (2007, p.42) “é o conjunto de ferramentas táticas e controláveis que

a organização desenvolve a fim de se obter a resposta que se deseja no

mercado-alvo”. Equivale a tudo que a organização poderá fazer com a intenção de

intervir na demanda de seus produtos.

As diversas possibilidades de intervenção na demanda podem ser

agrupadas em quatro grupos de variáveis conhecidas como os 4 P’s: produto, preço,

praça e promoção.

Produto para Las Casas (2009, p.186) “pode ser definido como o objeto

principal das relações de troca que pode ser oferecido num mercado para pessoas

físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem adquire ou consome”.

Para Kotler (2003, p.186) o produto não deve ser apenas um objeto, tem que ser

uma experiência. Pode-se dizer então, que produto é algo que possa ser oferecido

no mercado para satisfazer as necessidades de um consumidor podendo ser

palpável ou não.
O preço ajuda a dar valor às coisas e representa uma troca pelo esforço
feito pela empresa vendedora através da alocação de recursos, capital e
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mão-de-obra e manufatura dos produtos comercializados. (LAS CASAS,
2009, p.217).

Em seu livro “Os 8 P’s do marketing digital”, Vaz (2011, p.65) afirma que o

preço de venda passa a ser um equilíbrio negociável entre o valor percebido pelo

usuário e o preço desejável pelo anunciante. Esclarecendo então que não é possível

determinar se algo é caro ou não, vai depender da percepção de quem vê.

Segundo Las Casas (2009, p.245) praça define-se como “a alocação de

produtos em estabelecimentos apropriados e em épocas certas, a preços acessíveis

ao consumidor visado”. É através da praça, também conhecida como ponto de

venda, que o produto chega ao público alvo. Esse elemento do mix é considerado

como o caminho que o produto percorre da sua produção até a aquisição pelo

consumidor final. Deve-se analisar com cautela o melhor ponto, pois a escolha

errada pode interferir de forma direta no resultado final das vendas.

Outra variável é a promoção com significado de comunicação. Para Las

Casas (2009, p.283) a promoção é um dos mais importantes elementos do

composto de marketing, além de ser utilizada para divulgar produtos e serviços, a

comunicação ajuda a construir marcas, agregar valor, reposicionar produtos ou

serviços.

Logo os 4 P’s estão interligados e afetam diretamente em tomadas de

decisões e estratégias a serem formadas e se faz necessário que as organizações

deixem estas posições bem claras, afim de buscar o melhor desenvolvimento e

destaque no mercado.

2.1.2 Marketing de Varejo

Os varejistas atuam em um mercado agressivo e de rápidas mudanças. Para que

se obtenha sucesso é necessário escolher de forma minuciosa e criteriosa o seu

segmento-alvo e posicionamento, para que assim sejam executadas da melhor

maneira suas estratégias competitivas, como se pode observar na afirmação de

Kotler (2012, p.487) “até que o mercado-alvo seja definido e tenha seu perfil

avaliado, o varejista não pode tomar decisões consistentes sobre sortimento de

produtos, decoração de loja, propaganda, mídia, precoces níveis de serviço”.

Os varejistas atraem seus clientes com produtos exclusivos ou ofertando serviços

que possuam diferenciais em relação a seus concorrentes. Atualmente, com a

velocidade da informação, se tornou mais difícil para os varejistas estarem ofertando
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tais mercadorias exclusivas, uma vez que os consumidores têm à disposição

diversas alternativas de canais de venda.

Diferente do marketing tradicional, que tem seu enfoque em aspectos da marca e

do produto, o marketing de varejo tem em sua essência à maneira de se comunicar

com o consumidor, à forma como se descreve ou como realiza as ações

promocionais.

No Brasil, um dos principais conceitos de marketing de varejo que vem sendo

utilizado é o conceito de “sensação de oportunidade única”, que diariamente

realizam bombardeios com promoções utilizando frases de efeito como: “É só

amanhã” ou “Quer pagar quanto?”. Tais frases têm como objetivo criar na mente do

consumidor uma sensação de oportunidade única, que por meio desta escolha, toma

sua decisão de maneira rápida ou não planejada, agindo por impulso e efetivando

muitas vezes a compra do produto.

O consumidor atual não busca somente o preço inferior ao da concorrência, mas

sim ter uma experiência diferenciada no momento da compra em questão.

O varejo brasileiro encontra-se em um processo de transição, que ainda não
apresenta data certa para se acertar. Aos poucos, lojistas e profissionais do
varejo tem percebido que não é apenas o preço que encanta o consumidor,
e que quando bem posicionados em termos de estratégia e foco,
desenvolvendo produtos e serviços que agradem ao seu consumidor, o
preço passa a ser um fator secundário e o lojista passa a ver lucros
maiores. (CAMARGO, 2009, p.1).

Neste contexto, verifica-se que é preciso conhecer o comportamento do

público-alvo, tentar entender suas necessidades e buscar alternativas para atingi-lo

da melhor forma, garantindo a ele a melhor experiência que pode ser oferecida com

atendimento e produtos de qualidade e assim fidelizá-lo à organização.

2.1.3 Controle de Marketing

Algumas organizações deixam o controle para o fim de todo o processo para

avaliar os efeitos das estratégias, pois não é uma ferramenta única e sim uma caixa

de ferramentas para garantir que a empresa se mantenha nos trilhos. Para Kotler

(2003, p.93) “controlar é a maneira pela qual se identificam falhas na implantação ou

na estratégia”.

Não se pode garantir que toda a estratégia e as ações saiam perfeitas, para

isso é importante o acompanhamento integral e Kotler (2007, p.46) afirma que o
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“controle de marketing implica avaliar os resultados dos planos e estratégias de

marketing e adotar medidas corretivas para assegurar que os objetivos sejam

alcançados”.

Para Las Casas (2009, p.333) o processo de controle inclui principalmente a

busca de uma forma-padrão para que o desempenho futuro possa ser avaliado,

comparando o desempenho atual com a nova forma.

Verifica-se então que as organizações precisam criar algum tipo de sistema

para controlar suas estratégias e ações desde o início para que as correções

possam ser aplicadas e desenvolverem melhor suas atividades para que não

cheguem na conclusão dos projetos e encontrem-se em negatividade.

2.1.4 Marketing Digital

Além dos 4 P’s mencionados anteriormente, alguns autores sugerem 8 P’s

para o Marketing Digital como guia estratégico: Pesquisa, Planejamento, Produção,

Publicação, Promoção, Propagação, Personalização e Precisão

Segundo Vaz, (2011, p.299) os 8 P’s do marketing digital oferecem um

método a ser experimentado de forma agressiva e científica, de modo que a

empresa aprenda sobre seu mercado e melhore seu desempenho a cada nova ação

mantendo o foco no método, conceito e no que deve ser feito.

O Quadro 3, elenca os 8 P’s do marketing digital com suas respectivas

características:

P’S DEFINIÇÃO

1º Pesquisa Recolher todos os indícios com base no entendimento do comportamento
online dos consumidores.

2º Planejamento Colocar no papel todo o planejamento de marketing digital para definir as
tarefas de um bom plano.

3º Produção Executar o planejamento elaborado no 2º P com foco na estrutura do site e
em suas funcionalidades. Aqui se inicia o controle de todas as tarefas.

4º Publicação Escolher os conteúdos que a empresa deve disponibilizar para o mercado e
para o consumidor.

5º Promoção Produzir conteúdos relevantes para utilizar o grau de atividade do
consumidor para gerar a sua propagação de forma natural.

6º Propagação Estimular os clientes a compartilharem o conteúdo de consumidor a
consumidor e assim acumular capital social.

7ºPersonalizaçã
o

Adotar uma comunicação personalizada por meio da segmentação do
público-alvo com o objetivo de criar relacionamentos.

8º Precisão Mensurar os resultados das ações para saber o que deu certo e o que deu
errado e o retorno do investimento e assim alterar estratégias se necessário.

Quadro 3 Os 8 P’s do Marketing Digital
Fonte: Adaptação do conteúdo VAZ (2011, p.297-324)
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Visto que o uso da internet tem aumentado, Kotler (2012, p.582) afirma que

“a internet oferece às empresas e consumidores a oportunidade de maior interação

e individualização”, ou seja, através deste canal fica-se mais próximo do cliente ou

fornecedor.

Uma empresa precisa entender e executar o marketing, como uma cultura

ou uma filosofia, focando sempre suas atenções no cliente ou consumidor. Para

atuar de forma mais efetiva no ambiente digital algumas metodologias precisavam

ser desenvolvidas, e assim, com os 8P’s do Marketing Digital a empresa conseguirá

fazer um trabalho na Internet de forma eficaz, podendo faturar mais e descobrir

novas oportunidades.

2.2 E-COMMERCE

O comércio do e-commerce deve estar sempre com seus dados atualizados

devido ao crescimento da população de internautas, pois este é seu principal canal

de vendas para divulgação de sua marca e produtos. Segundo o site G1 “o número

de internautas já ultrapassa 3,2 bilhões no mundo” (G1, 2015, p.1).

A maior parte dos internautas está em países em desenvolvimento. Para

cada internauta que mora em país desenvolvido se tem dois para países

emergentes.

No ano de 2000 os internautas eram 6,5% da população mundial. Em 2015

o índice subiu para 43% e chegou a 46% a proporção de casas com conexão. Esta

porcentagem é maior na Europa com (82,1%) e menor da África com (10,7%).

Segundo a UIT (União Internacional das Telecomunicações), ainda que o

acesso tenha avançado nestes 15 anos, ainda há 4bilhões de pessoas

desconectadas em todo mundo. Este número é maior nos países menos

desenvolvidos onde apenas 89 milhões de pessoas possuem conexão de um total

de 940 milhões de habitantes. (G1, 2015, p.1).
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Gráfico 1 Número de pessoas conectadas na internet de 2001 a 2015
Fonte: G1, 2015, p.1

A UIT também divulgou dados referentes à internet móvel: em 2000 eram

738 milhões de assinaturas que utilizavam conexão móvel no mundo; em maio de

2015 estas assinaturas passaram a ser 7 bilhões. (G1, 2015, p.1).

2.2.1 Definições de E-commerce

Para Lima (2013, p.1), e-commerce (2013, p.1), e-commerce é definido

como compra e venda de bens e serviços utilizando equipamentos eletrônicos, como

computadores e celulares conectados à internet. Em um primeiro momento o

e-commerce era utilizado basicamente para compra de livros e CD´s; hoje, é

utilizado para compra de pequenos valores até milhões, e até produtos que há

pouco tempo eram inimagináveis como roupas, calçados e perfumes.

No comércio online existem cinco tipos de e-commerce. O Quadro 4 define

as respectivas características dos comércios de e-commerce.

B2B Este tipo de e-commerce é utilizado principalmente por fornecedores e distribuidores e lojas
não se relacionando com o cliente final.

B2C Este tipo de e-commerce o relacionamento que ocorre principalmente com a empresa
vendo seus produtos e serviços para consumidores finais.

B2G Este tipo de e-commerce empresas vendendo seus produtos e serviços diretamente para o
Governo.

C2C Neste tipo de e-commerce são vendas de consumidores vendendo direto para
consumidores como Mercado Livre.

C2B Este tipo de e-commerce e venda através de leilões reversos onde o consumidor coloca o
que quer comprar e as empresas colocam o preço.

Quadro 4 Tipos de e-commerce
Fonte: Lima, 2013, p.1



31

O quadro estabelece o relacionamento de fornecedores e clientes com suas

respectivas características no canal de movimentação do e-commerce até o

consumidor final.

2.2.2 Marketing no E-commerce

“O marketing no e-commerce são ações promocionais realizadas na Web

através da Web Marketing, que visa gerar retorno tanto em leads de visualização

quanto econômico financeiro”. (E-Commerce.Org, 2015, p.1).

Importante salientar que existe uma diferença entre Web Marketing e

Marketing Digital, ambos utilizam mídias eletrônicas para alcançar seu público-alvo,

porém por ferramentas distintas, conforme cita abaixo:

O Web Marketing é apenas uma das áreas de abrangência do Marketing
Digital, que também envolve outras ações de comunicação, como Telefonia
Celular e até TV Digital. Já o Web Marketing, como o nome já deixa claro, é
específico para ações na internet, utilizando qualquer ferramenta online
disponível para comunicação empresarial, como e-mail marketing, redes
sociais, mídias sociais, sites, mecanismos de busca, links patrocinados,
entre outros. (JUNIOR, 2009, p.1).

O Quadro5 resume as possíveis formas de Web Marketing utilizadas

atualmente:

ESTRATÉGIAS DE WEB
MARKETING CUSTO RETORNO A LONGO

PRAZO
TRABALHO DE

GERENCIAMENTO
Sites de Busca Baixo Alto Médio

E-Mail Marketing Médio Médio Alto
Programa de Afiliados Médio Alto Alto

Banners Alto Médio Baixo

Links Patrocinados Alto Baixo Baixo

Redes Sociais Baixo Médio Alto

Marketing de Permissão (Viral) Baixo Alto Médio

Compra Coletiva Baixo Médio Baixo
Quadro 5 Estratégias mais utilizadas de Web Marketing

Fonte: E-Commerce.Org, 2015, p.1

A diferença do marketing convencional e digital é a capacidade de

mensuração do investimento realizado. Alguns dos benefícios do marketing digital

em relação ao marketing convencional, são o baixo custo e o maior alcance do

público-alvo, destaca Valle:

http://www.e-commerce.org.br/webmarketing.php#w1
http://www.e-commerce.org.br/webmarketing.php#w3
http://www.e-commerce.org.br/webmarketing.php#w4
http://www.e-commerce.org.br/webmarketing.php#w4
http://www.e-commerce.org.br/webmarketing.php#w5
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O marketing digital tem como pressuposto a integração dos diversos canais
para atingir um objetivo único, a exposição de uma marca, produto ou
serviço. Portanto, ações isoladas que não possuem um alinhamento macro,
perdem sua força e dificilmente trazem resultados que compensam o
investimento. (VALLE, 2014, p.1).

Segundo Kotler (2012, p.470) “os varejistas online competem em três

principais aspectos de uma transação: (1) interação do cliente com o site; (2)

entrega; e (3) capacidade de resolver problemas quando eles ocorrem”.

Desta forma, pode-se definir que a interação do cliente com o site (1) é a

experiência que o usuário tem com o canal de e-commerce da empresa. Para

Cordovez (2015, p.1) visa fornecer ao usuário uma experiência completa, deve-se

agir da maneira ágil, evitando gargalos, tornando o portal de fácil usabilidade, ou

seja, prático e que não deixe dúvidas ao cliente avançar para o próximo passo.

A entrega ou distribuição (2) se faz como diferencial nas organizações que

possuem logística de qualidade. É um aspecto imprescindível para as lojas virtuais,

pois após o consumidor realizar a experiência de compra, ele aguarda a entrega em

casa. A entrega é um pilar decisivo na fidelização do cliente para com o

e-commerce, pois é através desse serviço prestado com qualidade que se atinge a

plena satisfação do cliente, conforme citação abaixo:

A palavra distribuição também está associada à entrega de cargas
fracionadas. São as entregas de produto e material em mais de um
destinatário, aproveitando-se a viagem e os custos envolvidos. Neste caso,
as entregas precisam ser planejadas, utilizando-se um menor custo total e
menor tempo utilizado. (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2013, p.1).

Além disso, a resolução de problemas (3) que visa atingir a satisfação plena do

cliente, tarefa essa muito difícil de realizar, ainda mais com a facilidade de

compartilhamento de críticas negativas na Web, atitude essa que pode destruir a

marca, sendo de fundamental importância ofertar ao consumidor canais de

comunicação eficazes, transparentes, que realize o acompanhamento dos

problemas e principalmente, aprenda com os erros cometidos, assim como destaca

Spencer:

Processos padronizados e transparentes a todos os envolvidos é a chave
para se obter o sucesso esperado na resolução dos problemas reclamados.
Algumas empresas já adotam processos otimizados para que suas metas
sejam atingidas. Como por exemplo, a gestão visual dos atendimentos, mas
não digo somente a visão numérica, mas sim uma visão de feedback a
todos, sobre o andamento do tratamento do problema até a sua solução,
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com o risco do insucesso e não atingimento da meta. (SPENCER, 2014,
p.1).

A padronização dos processos dentro da organização é fundamental para

cumprir ações realizadas por meio do marketing no e-commerce, auxiliando na

consolidação da marca, desde ações realizadas que objetivam a captação de

clientes, bem como o processo de entrega do produto ao consumidor final e até

mesmo resolução de problemas.

2.2.3 Panorama do E-commerce no Mundo

Dados coletados da pesquisa Kantar Worldpanel prevê que o e-commerce

movimentará 53 milhões de dólares de vendas globais em 2016, um aumento de

47% referente às vendas atuais de 2015 que é de 36 milhões de dólares. (BASTOS,

2014 p.1).

Segundo a pesquisa realizada pela Forrester Research: até 2018 o número

de consumidores que movimentarão o e-commerce no Brasil crescerá 79,8%

chegando à casa dos 55,4 milhões de pessoas. (BASTOS, 2014 p.1).

O crescimento do e-commerce do Brasil está seguindo o mesmo

desempenho mundial como dados demonstrados no faturamento anual deste

seguimento no Gráfico 2.

Gráfico 2 Demonstrativo de faturamento anual do seguimento
Fonte: E-Commerce.Org, 2015, p.1

http://www.webjump.com.br
http://www.webjump.com.br
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No Gráfico 3 são apresentadas as categorias de produtos que têm o maior

percentual de compras na plataforma do e-commerce no ano de 2014 no Brasil.

Gráfico 3 Categoria de produtos mais vendidos em 2014 pela internet
Fonte: E-bit, 2015 p. 18

Classes de consumidores A e B representam 62%, C e D 27%; as mulheres

são as maiores consumidoras representando 57% e 43% são os homens. Mulheres

com a faixa etária entre 35 e 49 anos representaram 39% das compras e homens de

35 e 49 anos representaram 38%. (E-BIT, 2015, p.8).

O Brasil poderá alcançar a 4ª posição do ranking mundial de e-commerce

em 2016. Atualmente ocupa a sétima posição nesse ranking com 3,1% de

participação no movimento do e-commerce. No fechamento de 2014, conforme o

Gráfico 4, os países com a maior fatia de mercado também foram citados na

projeção de crescimento para 2018.
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Gráfico 4 Ranking de crescimento mundial do e-commerce com projeção 2018
Fonte: Translated, 2014 p. 1

No Gráfico 4 estabelece a projeção do crescimento mundial nas operações do

e-commerce identificando o crescimento ou recuo na movimentação de compra e

venta de produtos utilizando a plataforma do e-commerce.

2.2.4 Investimento E-commerce e Segurança E-commerce

O investimento inicial é considerável para o e-commerce com uma boa

estrutura de dados, com capacidade de crescimento e oferecendo uma plataforma

segura e confiante para seus clientes, com uma boa visualização, de fácil acesso e

também com uma confiabilidade enorme. A estrutura de um Data Center é o

principal mecanismo para o sucesso do seu negócio no e-commerce principalmente

para armazenar seus dados e sempre estar disponível para o aceso dos seus

clientes. Por trás da plataforma do e-commerce trabalha-se com um sistema onde

esta plataforma é responsável pela compilação dos dados dos clientes, mas também

a confiabilidade do seu negócio por ser responsável por todas as transações de

pagamento entrega e o acompanhamento da compra até o final da entrega.

E-commerce, (2015, p. 1)

No e-commerce o grande desafio logístico é optar por entregas seguras e

com muita eficácia para deixar uma reputação de eficiência no serviço de entrega

que a empresa oferece aos clientes do e-commerce.
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Gráfico 5 Modalidade de entrega no e-commerce Brasil
Fonte: Pesquisa Acadêmica 2015

O Gráfico 5 demonstra que 81% das empresas utilizam serviços dos

correios para realizar a entrega do produto ao consumidor final. Já 15% das

estregas são realizadas por meio da participação privada, e somente 4% das

organizações possuem serviços de entrega próprios.

Um dos maiores desafios do e-commerce nos dias atuais é o processo de

logística e da entrega dos produtos vendidos. O comércio eletrônico caracteriza-se

pela rapidez e precisão no atendimento, incluindo a entrega dos pedidos. Diferente

do varejo tradicional, a logística de uma loja virtual requer precisão, velocidade,

baixo tempo de resposta e um serviço de pós-venda de alto nível.

2.2.5 Aspectos legais do E-commerce

No ponto de vista jurídico a relação do e-commerce não é regulamentada

pela mesma lei ou sistema normativo.

O procedimento para abertura de uma empresa como e-commerce deverá

seguir os mesmos aspectos jurídicos de uma empresa normal, onde terá de

contratar um contador para fazer abertura da empresa com todas suas obrigações

legais e fiscais e ainda informar qual será o ramo de atividade no e-commerce.

A legislação do e-commerce é composta de duas matérias: O Código de

Defesa do Consumidor (CDC), que foi criado em 1990 onde não havia praticamente

vendas online, portanto não se tinham elementos específicos para este tipo de

comércio; foi o Decreto nº 7.962/2013, que complementou algumas lacunas que

passaram a vigorar em paralelo com o CDC, assim ficando o principal regulamento

do e-commerce no Brasil. (SEBRAE, 2014, p.8-9).

Algumas das obrigações que foram estabelecidas neste decreto são as

apresentadas no Quadro 6:
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OBRIGAÇÕES LEGAIS DECRETO Nº 7.962/2013
● Exige identificação completa do fornecedor no site
● Exige o endereço físico e eletrônico no site
● Informações devem ser claras e precisas
● Resumo e contrato completo devem ser disponibilizados
● Obriga etapa de confirmação da compra
● Regras para o atendimento eletrônico
● Discorre sobre segurança das informações
● Direito de arrependimento (empresa deve informar e permitir)
● Regras para as compras coletivas
● Regras para estornos solicitados

Quadro 6 Obrigações Legislativas do e-commerce.
Fonte: SEBRAE (2014, p.5).

As obrigações legais que toda plataforma do e-commerce pratica em suas

operações de compra e venda de produtos utilizando a plataforma de vendas online.

2.3 SEGMENTOS DE CALÇADOS NO BRASIL

Baseando-se no histórico apresentado pela Abicalçados (Associação

Brasileira das Indústrias de Calçados), o processo de desenvolvimento econômico

da indústria calçadista brasileira iniciou no Rio Grande do Sul, com a chegada dos

primeiros imigrantes alemães, em junho de 1824. A produção, que inicialmente era

caseira e caracterizada pela confecção de arreios de montaria, ganhou mais força

com a Guerra do Paraguai (1864-1870), pois surgiu a necessidade de ampliar o

mercado comprador e consequentemente a produção se tornava mais

industrializada.

Heitor Klein (presidente executivo da Abicalçados) relata que em 1888

surgiu, no Vale do Sinos, a primeira fábrica de calçados do Brasil. O estado gaúcho

aumentava a demanda por calçados, fazendo com que a produção se expandisse a

cada ano, formando, ao longo do tempo, uma das maiores redes calçadistas

mundiais da atualidade.

A necessidade de ampliar a comercialização de calçados para fora do país

ocorreu no início da década de 60, em contraponto com a exportação de couro

salgado. A primeira exportação brasileira em larga escala ocorreu em 1968 para os

Estados Unidos. A produção nacional, naquela década, era de 80 milhões de pares

anuais. Com o passar do tempo novos mercados começaram a surgir no exterior e

os negócios prosperaram.
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Apresenta-se na Tabela 1 um breve resumo do perfil da indústria calçadista

nacional em 2014:

Tabela 1 Perfil da Indústria Calçadista no Brasil
Indústria (2014) Pares/ano Faturamento Países Estados

Produção 900
milhões

Exportação 129
milhões US$ 1,1 bilhão

1. EUA
2. Argentin
a
3. França

1. RS
2. CE
3. SP

Importação 37 milhões US$ 562
milhões

4. Vietnã
5. Indonési
a
6. China

Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Calçados – ABICALÇADOS, 2015.

Atualmente existem 8 mil empresas de calçados no Brasil que empregam

353 mil funcionários diretos.

Segundo o relatório da E-Bit (2015, p.18) o segmento de moda e acessórios

se mantém como a categoria mais vendida pelo comércio eletrônico, seguida de

Cosméticos e Perfumaria/Cuidados Pessoais/Saúde, Eletrodomésticos, Telefonia e

Celular, e Livros/Assinaturas e Revistas, nesta ordem. Em 2014, o segmento de

moda e acessórios foi responsável por 17% do volume de pedidos.

As três categorias mais consumidas por brasileiros em sites internacionais

são moda e acessórios (33%), eletrônicos e informática, nesta ordem. Nos sites

exclusivamente chineses o segmento moda e acessórios ocupa 52% da preferência.

Entre os principais motivos para comprar em sites internacionais estão preço mais

baixo, produto não disponível em lojas brasileiras e lançamento que não chegou ao

país. Porém, em uma pesquisa realizada para saber as razões de comprar produtos

em sites internacionais, 80% dos entrevistados responderam que a preferência seria

comprar em site nacional, caso o produto estivesse disponível e o preço fosse

competitivo.
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3 ESTUDO DE CASO

A seguir será apresentada a empresa em estudo, compreendendo sua

história, sua missão, visão e valores e a localização para melhor compreensão para

identificar o diagnóstico.

3.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa Mega Passo Calçados ingressou no comércio varejista em

meados de 2013, tem como razão social o nome KM Calçados LTDA. Sua

introdução no mercado se deu na cidade de São José dos Pinhais, região

metropolitana da capital do Estado do Paraná.

Sua idealização surgiu a partir do interesse mútuo de duas irmãs, que

verificaram nesta oportunidade uma chance única de tornarem-se donas do seu

próprio negócio, tendo em sua essência o objetivo de ofertar ao setor calçadista um

conceito diferenciado de atendimento, no qual fizesse com que todos os seus

clientes se sentissem parte da organização, por meio de um atendimento

diferenciado, em um ambiente familiar.

Os calçados ofertados aos seus consumidores nas lojas Mega Passo

Calçados são escolhidos com base nos itens mais desejados pelos clientes: design

atual, construídos com materiais mais confortáveis e resistentes. A variedade de

produtos e as muitas marcas revendidas nas lojas fazem com que o cliente encontre

diversas opções na hora de comprar o calçado ideal para toda a família – homens,

mulheres e crianças.

Devido ao sucesso conquistado com base no atendimento diferenciado e

produtos compatíveis com os interesses dos consumidores, a empresa Mega Passo

Calçados passou a expandir sua região de atuação, objetivando tornar-se uma

cadeia de lojas, e neste momento optou-se pela abertura de um novo ponto

comercial, obtendo assim dois pontos comerciais em São José dos Pinhais, nos

bairros Costeira e Colônia Rio Grande.

O local escolhido para a instalação das lojas foi junto ao Supermercado

Jacomar, por se tratar de uma grande rede de supermercados, na qual se

beneficiaria por apresentar diversas vantagens competitivas como: conveniência,

segurança, facilidade de acesso, estacionamento e em termos de conforto.
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A primeira loja inaugurada fica anexa ao Supermercado Jacomar Costeira

localizada na Alameda Arpo, número 2240 – Bairro Costeira em São José dos

Pinhais, conforme o Mapa 1.

Mapa 1 Localização da Mega Passo Calçados - Bairro Costeira
Fonte: Pesquisa de campo, 2015

O Supermercado Jacomar Costeira (Fotografia 1) possui um fluxo de

clientes diário de 2.800 pessoas. Tem de área construída 8.000m², com 184 vagas

de estacionamento, sendo que o espaço reservado à área de vendas corresponde a

2.300m². O centro comercial é composto por 15 lojas que juntas totalizam 2.000m²

do espaço de área construída.

Fotografia 1 Fachada Supermercado Jacomar – Bairro Costeira
Fonte: Pesquisa de campo, 2015
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A Fotografia 2 apresenta a fachada e a vitrine da Loja Mega Passo Calçados

do Bairro Costeira.

Fotografia 2 Loja Mega Passo Calçados – Bairro Costeira
Fonte: Pesquisa de campo, 2015

Devido ao sucesso de vender produtos de qualidade, por um baixo preço e

ainda sim agregando valor através de um atendimento diferenciado, a empresa

Mega Passo Calçados vem caminhando a bons passos. No ano de 2015, abriu sua

segunda loja, localizada na Rua Pedro Trevisan, número 58 - Bairro Colônia Rio

Grande em São José dos Pinhais, conforme o Mapa 2.

Mapa 2 Localização da Mega Passo Calçados – Bairro Colônia Rio Grande
Fonte: Pesquisa de campo, 2015
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O Supermercado Jacomar Colônia (Fotografia 3) possui um fluxo de clientes

diário de 2.450 pessoas. Tem de área construída 10.000m², com 215 vagas de

estacionamento, sendo que o espaço reservado à área de vendas corresponde a

2.600m². O centro comercial é composto por 12 lojas que juntas totalizam 1.500m²

do espaço de área construída.

Fotografia 3 Fachada Supermercado Jacomar – Colônia
Fonte: Pesquisa de campo, 2015

A Fotografia 4 apresenta a fachada e a vitrine da Loja Mega Passo Calçados

do Bairro Colônia.

Fotografia 4 Loja Mega Passo Calçados – Bairro Colônia
Fonte: Pesquisa de campo, 2015
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3.2 DIAGNÓSTICO

A seguir apresenta-se a análise ambiental do negócio com a utilização da análise

SWOT identificando suas características nos ambientes externo e interno para um

diagnóstico assertivo.

3.2.1 Análise Ambiental do Negócio

A origem da técnica SWOT segundo Tarapanoff (2001, p.343) ocorreu há

mais de três mil anos, inclusive nesta época já era utilizada para realizar análises.

Mas, nas décadas de 1960 e 1970 concedeu-se maior importância quando através

de um projeto de pesquisa realizado por Albert Humpherey in Stanford Research

Institute, esta pesquisa foi financiada pelas 500 maiores corporações (Fortune 500)

da época e que também cederam as informações e dados para análise, onde o

intuito desta pesquisa ocorreu em função das falhas que o planejamento corporativo

trouxe na época.

A técnica SWOT é a avaliação global do seu negócio para análise da sua
estrutura empresarial, visualizando suas forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças na operação da empresa. Com as informações coletadas e
analisadas aplicamos a técnica SWOT para desenvolver nossa estratégia
de crescimento e planejamento para organização. (KOTLER, 2000, p.98)

“A técnica SWOT surgiu da tentativa de correção do planejamento

corporativo, conhecido na época como planejamento estratégico mal sucedido”.

(CHIAVENATO, 2000, p.267).

O planejamento estratégico, segundo Chiavenato (2000, p.267) é um

método pelo qual uma organização deseja implantar uma determinada estratégia de

negócios, crescimento e desenvolvimento almejando os objetivos propostos. Já para

Kotler (1975, p.238), planejamento estratégico é um método gerencial pelo qual uma

corporação estabelece seu direcionamento, considerando a maximização da

interação com o ambiente interno e externo. A direção estabelecida pela corporação

deve considerar o âmbito de atuação, políticas funcionais, macro políticas,

estratégias funcionais, filosofia de atuação, macro estratégia, macro objetivos e

objetivos funcionais.

Chiavenato (2000, p.267) diz que esse planejamento estratégico pode ser a

curto e em longo prazo, e uma das técnicas utilizadas para alavancar os objetivos

propostos é a análise SWOT (Quadro 7). Conforme, Andrade (2009, p.7) define:
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A sigla S.W.O.T. deriva da língua inglesa e traduz-se: Strenhts (forças),
Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats
(ameaças). Esta análise procura avaliar os pontos fortes e os pontos
fracos no ambiente interno da organização e as oportunidades e as
ameaças no ambiente externo.

Quadro 7 Esquema e conceito de Análise SWOT
Fonte: adaptado de OLIVEIRA apud ANDRADE et al, 2007, p.37

Para Kotler (2012, p.49) a análise SWOT leva em conta a avaliação global

das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As análises das forças e

fraquezas fornecem a avaliação do ambiente interno da organização. Já as

considerações das oportunidades e ameaças representam a avaliação de seu

ambiente externo.

A seguir serão apresentados nos Quadros 8 e 9, a estrutura da análise dos

ambientes interno e externo, bem como o desenvolvimento dos fatores da SWOT da

empresa Mega Passo Calçados baseando-se nos resultados de entrevista com seus

sócios/diretores e funcionários da empresa.

3.2.2 Análise do Ambiente Interno

Objetivo na análise do ambiente interno é demonstrar aos seus gestores

todas as informações possíveis para a tomada de decisão ajudando de forma

proativa, antecipando-se às mudanças que ocorrem no ambiente. (ANDION E FAVA,

2002, p.36).
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FRAQUEZAS
Descrição

1 Equipe não qualificada para o atendimento da loja virtual;
2 Tempo de entrega
3 Empresa com pouco conhecimento deste mercado virtual
4 Tecnologia básica para início das atividades
5 Frete
6 Empresas concorrentes conceituadas neste seguimento de loja virtual
7 Relacionamento com clientes
8 Posicionamento loja física com a loja virtual

FORÇAS
Descrição

1 Empresa com estrutura sólida no mercado
2 Estrutura da loja física preparada para a loja virtual
3 Produtos de qualidade para venda na loja virtual
4 Estratégia de compra com seus fornecedores planejada para loja virtual
5 Poder de barganha sobre os fornecedores
6 Custos e espaço físico menor que loja física
7 Canal versátil e personalizado na loja virtual
8 Crescimento e expansão do negócio
9 Loja estará disponível para os clientes 24h por dia em 365 dias no ano

10 Crescimento da carteira de Clientes
11 Divulgação da Marca

Quadro 8 Ambiente Interno
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Na análise do ambiente interno (KOTLER, 2000, p. 100) quando a empresa

verifica e reconhece um ponto forte, deve-se ressaltá-lo e quando verifica um ponto

fraco deve buscar agir para corrigi-lo, ou buscar minimizar seus efeitos.

3.2.2.1 Fraquezas

● Funcionários não capacitados para o tipo de atendimento: o atendimento

para loja virtual requer formalidade, o que muitas vezes não se aplica na

loja física. Necessário treinamento específico para este seguimento;

● Tempo de entrega: as lojas virtuais sempre dependem de terceiros para

realizar a entrega de seus produtos, todavia a responsabilidade e o

cumprimento do prazo prometido estão na sua página, não possibilidade

da entrega imediata;

● Pouco conhecimento do mercado virtual: inicia-se esta atividade

comercial sem um conhecimento específico de venda da web;

● Tecnologia básica: a empresa necessita de equipamentos com melhor

desempenho para atender a funcionalidade da loja virtual;
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● Frete: devido à localização possui poucos fornecedores de transporte,

assim impossibilita a negociação do custo para entrega de seus produtos;

● Empresas concorrentes: empresa iniciante independente do mercado que

seja inserida, possui inexperiência e certa fragilidade, sua eficiência

operacional que vai torna-la uma loja conceituada na internet;

● Relacionamento com o cliente: não terá a possibilidade de argumentar

com o cliente sobre o produto ou até mesmo sobre a compra;

● Posicionamento loja física com a loja virtual: não terá a possibilidade de

escolha do produto fisicamente, provar, visibilidade, etc.

3.2.2.2 Forças

● Empresa sólida: a Mega Passo Calçados é uma loja consolidada, pelo

tempo de atuação no seguimento calçadista, repassando todo o seu

conhecimento da loja física para loja virtual assim reduzirá a desconfiança

do consumidor na loja virtual;

● Estrutura da loja física absorverá a loja virtual; como uma loja virtual não

requer muito espaço pode-se utilizar a instalação da loja física da Mega

Passo Calçados para sediar a instalação da loja virtual, com seu estoque;

● Produtos de Qualidade: trabalha-se com todas as marcas conhecidas

neste seguimento calçadista;

● Planejamento de compras: atuação em conjunto com os fornecedores na

estratégia de venda de seus produtos com o gerenciamento de categoria

dos seus itens;

● Poder de barganha sobre os fornecedores: existem muitas empresas, no

seguimento de calçados, que fabricam modelos semelhantes, o que dá

poder de compra da Mega Passo a escolher melhores condições de

compra de seus produtos;

● Custo e espaço físico: na loja virtual não é necessário ter espaço físico, a

apresentação de seus produtos é através de sua página da internet, no

site de sua loja virtual, não há custo de estrutura física;

● Canal versátil e personalizado: na loja virtual possibilita-se aos

consumidores, navegarem e localizarem os produtos que desejam

comprar e finalizar suas compras com segurança;
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● Crescimento e expansão do negócio: rompimento de barreiras e

crescimento da empresa.

● Loja disponível 24h: em se tratando de um comércio físico, os clientes têm

limitação no horário de compra. Porém quando se fala de uma loja virtual

sempre estará à disposição no momento que o consumidor tiver a

intenção de efetuar suas compras, oferecendo maior comodidade aos

consumidores que não têm disponibilidade em horário comercial.

● Crescimento da carteira de clientes: não se está limitado somente com

atendimento nossa loja física;

● Divulgação da Marca: juntamente com a visibilidade na web a marca na

empresa ficará visível;

3.2.3 Análise do Ambiente Externo

Procurar as oportunidades e fazer o planejamento da organização para sair

na frente e manter sua competitividade no setor em um ramo de atividade de

economia dinâmica.

As ameaças sempre estão rondando o núcleo empresarial, por isso,

atentar-se a elas utilizando um planejamento inteligente para combatê-las, buscando

melhorias no segmento de atuação e alinhado ao planejamento estratégico pode ser

o melhor caminho.

OPORTUNIDADES
Descrição

1 Ações inovadoras
2 Mercado em ascensão de vendas na web
3 Mobilidade
4 Maior acesso a internet
5 Publicidade gratuita das redes sociais

AMEAÇAS
Descrição

1 Entrada de novos concorrentes do seguimento
2 Poder de barganha do consumidor na hora da compra
3 Insegurança dos clientes na compra de produtos em loja virtual
4 Alteração na cultura
5 Novas tecnologias

Quadro 9 Ambiente externo
Fonte: Elaborada pelos autores, 2016.

Já na análise de ambiente externo (KOTLER, 2000, p. 98) são avaliadas as

oportunidades de marketing, que existem quando a empresa pode lucrar ao atender

às necessidades dos consumidores de um determinado segmento. Podem-se
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classificar as oportunidades de acordo com a atratividade e a probabilidade de

sucesso. As oportunidades que forem identificadas como alta probabilidade de

sucesso e alta atratividade são aquelas que são as melhores oportunidades de

marketing para a empresa e devem ser perseguidas.

3.2.3.1 Oportunidades

● Ações inovadoras: possibilidade de ações de venda imediata na internet;

● Mercado em ascensão web: o comércio eletrônico tem apresentado

excelentes índices de crescimento despertando atenção de vários

empreendedores;

● Mobilidade: provém do acesso em qualquer lugar com o grande

crescimento do consumo de smartphones e tabletes. São positivas as

vendas online, uma vez que o consumidor possa acessar o site de compras

de onde quer que ele esteja através de seus dispositivos mobile;

● Maior acesso à internet; crescimento na utilização da internet por todas as

classes sociais;

● Publicidade gratuita nas redes sociais: utilizar as redes sociais, onde existe

uma grande concentração de potenciais clientes, para fazer publicidade

gratuita.

3.2.3.2 Ameaças

● Entrada de novos concorrentes do seguimento: a facilidade de entrar no

canal e-commerce pode aumentar a concorrência afetando as vendas;

● Poder de barganha do consumidor na hora da compra: não tendo a

possibilidade de estar em uma loja física, não terá a possibilidade de

solicitar algum desconto na hora da sua compra.

● Insegurança dos clientes na compra de produtos em loja virtual; pessoas

com receio de efetuar suas compras através da internet;

● Alteração na cultura; mudança na forma de compra;

● Novas tecnologias; base de dados atualizada para receber mudanças

rápidas
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Tendo por base a análise SWOT apresentada através da pesquisa com os

sócios/diretores e colaboradores da empresa Mega Passo Calçados, pode-se

afirmar que seus proprietários têm o objetivo de crescimento planejado e bem

estruturado para seu negócio. Com a qualidade dos produtos ofertados aos seus

clientes e principalmente focando em atendimento, que é o grande diferencial da

empresa para fidelização dos clientes. Assim, a empresa consegue proporcionar

todos estes benefícios de modo eficaz e se prepara para seu crescimento nos

próximos anos com abertura de novas lojas.

3.3 ANÁLISE DOS ASPECTOS MERCADOLÓGICOS

A empresa Mega Passo Calçados atua com um mix de produtos que pode

se dividir em dois tipos, são eles: calçados e acessórios. Sendo que todos são

produzidos tanto para o público masculino, como também para os públicos feminino

e infantil.

Os calçados pertencentes à linha masculina possuem uma

representatividade de 38,73% do faturamento mensal. A sessão masculina possui a

seguinte linha de produtos:

CLASSIFICAÇÃO
MERCADOLÓGICA

REPRESENTATIVIDADE NO
FATURAMENTO MENSAL

1.  MASCULINO ADULTO 38,73%
Tênis 12,46
Chinelos 11,79
Sapatênis 4,61
Sapato estilo social 3,56
Sapato estilo esporte fino 3,31
Chuteiras 1,67
Sapato estilo esportivo 1,22
Sandálias 0,11

Quadro 10 Classificação Mercadológica Masculino Adulto
Fonte: Sistema ERP da loja Mega Passo, adaptado pelos autores, 2016.

Conforme a classificação da sessão masculina verificada no Quadro 9,

constata-se que o produto que possui maior representatividade é o tênis com

12,46%. Seguido pelo chinelo com 11,79% e sapatênis com 4,61% das vendas

mensais. Já as demais opções como sapato estilo social, sapato estilo esporte fino,
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chuteiras, sapato estilo esportivo e sandálias, possuem respectivamente 3,56%,

3,31%, 1,67%,1,22% e 0,11%.

Já os calçados pertencentes à sessão feminina possuem um nível de

significância relativamente alto em relação ao faturamento da organização, obtendo

assim 55,05% de representatividade do mesmo, ou seja, mais da metade do

faturamento mensal. Sendo que a sessão feminina possui a seguinte linha de

produtos:

CLASSIFICAÇÃO
MERCADOLÓGICA

REPRESENTATIVIDADE NO
FATURAMENTO MENSAL

2. FEMININO ADULTO 55,05%
Sandálias 14,67
Sapato estilo social 12,25
Sapatilhas 11,06
Sapato estilo festa 7,66
Sapato estilo esportivo 6,53
Tamancos 1,45
Botas 1,23
Tênis 0,11
Chinelos 0,09

Quadro 11 Classificação Mercadológica Feminino Adulto
Fonte: Sistema ERP da loja Mega Passo, adaptado pelos autores, 2016.

No Quadro 11 pode-se observar que o produto que possui maior

representatividade na sessão feminina são as sandálias com 14,67% do faturamento

mensal. Seguido pelo sapato estilo social com 12,25% e as sapatilhas com 11,06%

das vendas mensais. Também compõe de forma significativa do faturamento o

sapato estilo festa com 7,66% e sapato estilo esportivo com 6,53%. Já as demais

opções como tamancos, botas, tênis e chinelos, possuem respectivamente 1,45%,

1,23%, 0,11% e 0,09%.

A sessão infantil possui a seguinte linha de produtos apresentados no

Quadro 12:

CLASSIFICAÇÃO
MERCADOLÓGICA

REPRESENTATIVIDADE NO
FATURAMENTO MENSAL

3. INFANTIL 4,73%
Sandálias 2,44
Sapatilhas 1,37
Tênis 0,47
Sapato 0,22
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Chinelos 0,12
Botas 0,11

Quadro 12 Classificação Mercadológica - Infantil
Fonte: Sistema ERP da loja Mega Passos, adaptado pelos autores

No Quadro 12, observa-se que os produtos que possuem maior

representatividade dentre toda linha infantil são as sandálias com 2,44% e as

sapatilhas com 1,37% do faturamento mensal. Já as demais opções como tênis,

sapato, chinelos e botas, possuem respectivamente 0,47%, 0,22%, 0,12% e 0,11%.

Os acessórios possuem a menor representatividade do faturamento mensal

da empresa Mega Passo Calçados com um total de 1,49%. Os acessórios com que

a empresa atua são:

CLASSIFICAÇÃO
MERCADOLÓGICA

REPRESENTATIVIDADE NO
FATURAMENTO MENSAL

4. ACESSÓRIOS 1,49%
Bolsas 0,70
Meias 0,55
Cintos 0,22
Bonés 0,02

Quadro 13 Classificação Mercadológica - Acessórios
Fonte: Sistema ERP da loja Mega Passos, adaptado pelos autores

No Quadro 13, o último da classificação mercadológica, observa-se que os

acessórios possuem a menor participação do faturamento em 2015, já que este não

é o foco da loja. Verifica-se ainda que as bolsas estão em primeiro lugar da categoria

com 0,7%, logo a seguir as meias com 0,55%, os cintos com 0,22% e o último da

classificação são os bonés com apenas 0,02%.

Para a compreensão da escolha pelo local escolhido para o ponto de

vendas, as lojas ficam anexas ao Supermercado Jacomar nos bairros Costeira e

Colônia em São José dos Pinhais, com atendimento de segunda a sexta-feira - das

8h30 às 21h e sábado - das 9h às 21h30. Aproveitando o comportamento o número

de clientes do supermercado e também da segurança e estacionamento oferecidos

pelo mesmo.

Como parte da promoção, a empresa possui crediário próprio, tendo seu

cadastro individual, onde cada compra que é feita ocorre a atualização cadastral.

São realizadas divulgações no Facebook e Whatsapp para atrair clientes e
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apresentar as novidades através de tablóides, faixas em frente à loja e também em

frente ao supermercado Jacomar.

Os descontos são aplicados da mesma forma que os preços, onde existe

uma tabela de preços máximos a praticar estipulados pelos fornecedores, dentro

deste limite se aplica os descontos de acordo com o custo do produto e o lucro que

a empresa deseja obter, existe também um limite mínimo estipulado pelos

fornecedores para que não exista uma diferença muito grande entre os pontos de

venda causando conflitos.

3.4 RESULTADOS DE PESQUISA – CLIENTES DA MEGA PASSO

Os resultados da pesquisa feita com os clientes da loja Mega Passo serão

apresentados neste momento através de gráficos para melhor compreensão e

análise dos dados.

Gráfico 6 Gênero dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme mostra o Gráfico 6, o gênero de clientes que responderam à

pesquisa de mercado o gênero feminino corresponde a 60,0% da amostra total e

consequentemente o gênero masculino corresponde a 40,0%.

Gráfico 7 Idade dos Clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores
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De acordo com o Gráfico 7, onde foi determinada a faixa etária dos

pesquisados, verifica-se que a faixa de 18 a 29 anos dentre os respondentes

representam 45%. Em seguida a faixa etária entre 30 e 39 anos corresponde a 35%

da amostra. As demais faixas etárias pesquisadas, menos de 18 anos, 40 a 49 anos

e mais de 50 anos, correspondem respectivamente a 5%, 10% e 5%.

Gráfico 8 Estado Civil dos Clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Do total dos entrevistados, de acordo com Gráfico 8, os solteiros

predominam a amostra com 47,5%. Já a faixa etária dos casados representa 27,5%.

As demais faixas etárias pesquisadas, união estável, divorciados e viúvos,

correspondem respectivamente a 12%, 7,5% e 5%.

Gráfico 9 Quantidade de filhos dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme apresentado no Gráfico 9, 45% dos entrevistados não possuem

filhos. Os entrevistados que possuem um filho representam 22,5%, 20% informaram

possuir dois filhos, 12,5% possuem três filhos e 0% da amostra pesquisada tem
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quatro ou mais filhos. Observa-se que 55% dos entrevistados possuem filhos, o que

é vantajoso para a loja que também oferece a linha infantil.

Gráfico 10 Renda mensal dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Na análise da renda familiar apresentada no Gráfico 10, pode-se observar

que 47,5% dos entrevistados informaram receber de dois a cinco salários mínimos,

sendo o salário mínimo nacional equivalente à R$ 788,00 mensais. Os entrevistados

que informaram receber entre cinco a dez salários mínimos correspondem a 25%. Já

aqueles que recebem até dois salários mínimos, de dez a trinta salários mínimos e

mais de trinta salários mínimos correspondem respectivamente a 22,5%, 5% e 0%.

Gráfico 11 Grau de escolaridade dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

De acordo com o Gráfico 11, constata-se que a faixa dos entrevistados que

possuem ensino médio completo corresponde a 37,5%. Já os entrevistados que

possuem ensino superior incompleto representam 22,5%, seguido das faixas ensino

superior completo e ensino médio incompleto ambos com 12,5%. Já as faixas da

pós-graduação completa e pós-graduação incompleta, representam respectivamente

10% e 5%. As faixas ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo

obtiveram respectivamente 0% das afirmações.
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Gráfico 12 Local onde os clientes acessam a internet com maior frequência
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Como se pode observar no Gráfico 12, o local mais utilizado para acessar a

internet, segundo os entrevistados é a residência que corresponde à 52,5% dos

acessos. Sendo seguido pelas pessoas que acessam a internet do seu respectivo

local de trabalho que correspondem a 40% dos acessos e 7,5% acessam a internet

de escolas e faculdades. Já as opções locais públicos, Lan House e não acesso

obtiveram respectivamente 0%.

Gráfico 13 Facilidade de utilização da internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme apresentado no Gráfico 13, onde foi verificada a facilidade de

utilização da internet pelos usuários, 52,5% dos entrevistados afirmaram possuir

muita facilidade na utilização da internet. Já 47,5% informaram possuir habilidade

em nível de usuário básico e 0% indicaram não possuir nenhuma facilidade.
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Gráfico 14 Utilização da internet para compras
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Com base no Gráfico 14, ao questionar os clientes a respeito da utilização

da internet para compras, 65% dos entrevistados informaram que sim, realizam

compras em geral pela internet e consequentemente 35% informaram não utilizar a

internet para realizar compras.

Estes números confirmam o que foi apresentado na justificativa deste

trabalho, onde diz que o e-commerce se mantém em pleno crescimento e assim

percebe-se que as pessoas estão cada vez mais buscando a internet para efetuar

compras.

Gráfico 15 Utilização da internet para comparação de Preços
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

No Gráfico 15, pode-se observar que 70% dos entrevistados afirmam utilizar

a internet para pesquisar produtos e preços antes de efetuar a compra ou aderir

promoções e 30% não realizam pesquisas na internet antes de efetuar a compra de

determinado produto. Relacionando este gráfico com o anterior percebe-se que

mesmo aqueles que não compram pela internet utilizam o canal para pesquisas de

preços e promoções.
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Gráfico 16 Tempo gasto na internet com pesquisas de compra pela internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

De acordo com o Gráfico 16, 42% dos entrevistados ficam até 30 minutos

pesquisando na internet com o objetivo de realizar determinada compra. Em seguida

com 40% informaram ficar entre trinta a sessenta minutos pesquisando. Já as faixas

acima de sessenta minutos até 90 minutos inclusive, acima de noventa minutos até

cento e vinte minutos inclusive e mais que cento e vinte minutos, possuem

respectivamente 15%, 2,5% e 0%.

Gráfico 17 Experiência em relação a compras pela internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Tendo por base o Gráfico 17, aponta que 47,5% dos consumidores

entrevistados afirmam ter comprado e demonstram a intenção de continuar

comprando produtos pela internet. Já 27,5% não realizaram compra pela internet,

mas demonstraram ter intenção de realizá-la. As demais opções como “pesquisei e

não finalizei a compra”, “já realizei a compra e não voltarei a comprar mais”, “não

comprei e não tenho a intenção de comprar”, possuem respectivamente 20%, 2,5%

e 2,5%.

Neste gráfico há a confirmação de que as pessoas realmente estão

buscando a internet como meio para realizar compras e continuarão comprando.
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Observa-se que os que dizem “não comprei e não tenho intenção de comprar” o

percentual é muito baixo, validando a justificativa apresentada neste trabalho.

Gráfico 18 3 alternativas que lhe incentivam a realizar a compra via internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme mostra o Gráfico 18, ao solicitar que o entrevistado escolhesse as

3 principais alternativas que lhe incentivam a realizar a compra via internet, nota-se

que a comodidade, variedade dos produtos e menor preço foram os principais

votados, obtendo respectivamente 20,8%, 19,2% e 15% dos votos. Já as demais

opções como segurança, rapidez na entrega, entrega no prazo, qualidades dos

produtos e condições de pagamento obtiveram 11,7%, 10%, 9,2%, 7,5% e 6,7% dos

votos. Como visto no gráfico 15 onde as pessoas utilizam o canal e-commerce para

pesquisas de preço, neste o preço também é um incentivo para a realização da

compra.
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Gráfico 19 Produtos que possuem maior aceitação nas compras via internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Ao investigar os três principais grupos de produtos que o consumidor já

comprou e voltaria a comprar via e-commerce, ou se não comprou, gostaria de

comprar, tendo como base o Gráfico 19, os grupos de produtos mais votados foram:

moda e acessórios com 17,5%, seguido por 14,2% esportes e lazer e também

13,7% telefonia e celulares.

Esta pergunta respondida pelos clientes da loja, contribui com a validação

do objetivo apresentado, pois moda e acessórios possui a maior porcentagem nesta

pesquisa e conforme apresentado no gráfico 3, moda e acessórios também está em

segundo lugar no ranking de categorias de produtos mais vendidos em 2014 pela

plataforma e-commerce.

Gráfico 20 Intenção de compra de calçados via e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores
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Neste momento obtém-se mais uma confirmação positiva ao objetivo

proposto, pois conforme destaca o Gráfico 20, cerca 72,5% dos entrevistados

declararam que comprariam calçados via e-commerce, enquanto apenas 27,5%

informaram que não realizariam a compra de calçados pela internet.

Gráfico 21 Comportamento de compra
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Como principal objetivo a definição do perfil de compra que atualmente o

consumidor tem como preferência, o Gráfico 21 demonstra que os consumidores

ainda estão divididos quanto à efetivação da compra via e-commerce ou na loja

física. Em ambas as situações, tanto de ir até a loja, ver as características físicas do

produto, pesquisar o preço na internet e efetivar a compra via e-commerce, tal como,

pesquisar via e-commerce, ir até a loja ver as características físicas do produto,

negociar com o vendedor e realizar a compra na loja, obtiveram respectivamente

30% dos votos.

Sendo que 17,5% dos entrevistados informaram somente realizar a compra

na loja física, pois não se sentem seguros ao comprar pela internet. Já as demais

opções, ir até a loja e negociar direto com o vendedor, comprar direto pela internet e

outros, obtiveram respectivamente 12,5%, 10% e 0%.
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O gráfico 19, onde as categorias de produtos que o consumidor já comprou

via e-commerce que são: moda e acessórios e esportes, justifica os 72,5% dos

entrevistados que no gráfico 21 afirmam a necessidade de verificar o produto

fisicamente, pois são categorias que possuem muita variedade de matéria-prima e

normalmente não há padrões, no entanto não interfere por si só no meio que a

compra será realizada se na loja física ou virtual.

Gráfico 22 Intenção de compra de calçados via e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Segundo o Gráfico 22 que visa identificar a intenção do consumidor de

realizar a compra de calçados pela internet, via canal e-commerce, constatou-se que

40% dos consumidores comprariam em face da facilidade de efetivação da compra.

Assim como 22,5% dos entrevistados afirmaram optar pela compra realizada na loja

física devido ao atendimento presencial. Também obteve grande parte dos votos a

opção de realizar a compra via e-commerce devido a proporcionar um maior tempo

para se realizar pesquisar e assim escolher o calçado certo com 17,5%. Já as

demais opções, sim, pois não me precisaria deslocar até a loja; não, pois prefiro

experimentar o calçado antes da compra e não, pois não confio na compra pela

internet com respectivamente 12,5%, 5% e 2,5%.

Comparando com o gráfico anterior, embora a maioria disse preferir ir até a

loja analisar as condições física do produto, para a compra de calçados apenas 5%
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afirmaram ter essa necessidade. O gráfico 20 deixa clara a aceitação de compra de

calçados via e-commerce que no gráfico 22 foi confirmado.

Gráfico 23 Comportamento de compra
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Visando obter dados a respeito do comportamento de compra dos

consumidores, com base no Gráfico 23, foi constatada uma maior preferência dos

consumidores por ir até a loja física e realizar a negociação direto com o vendedor

com 25% dos votos.

Mas verifica-se também uma mudança significativa em relação ao

comportamento de compra dos mesmos, alcançando 22,5% dos votos para a opção

de ir a várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar pela internet.

Sendo seguido pela opção de ir a várias lojas físicas, pesquisar preços e

comprar na loja que é cliente fiel com 17,5%.

Já a opção de efetivação da compra junto à loja que lhe oferece uma melhor

condição de pagamento e a opção de pesquisar na internet e realizar a efetivação

via e-commerce obtiveram ambas 12,5%.

E os clientes que optam por pesquisar na internet e comprar na loja física

obtiveram 10% dos votos.
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Gráfico 24 Principais características na compra de um calçado
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Com base no Gráfico 24, quando questionado aos consumidores quais as 3

principais características que julgam mais importante na compra de um calçado sem

descrever se era fisicamente ou via e-commerce, o atendimento veio em primeiro

lugar para a maioria dos consumidores com 30,8% das escolhas, sendo seguido

pelo preço com 16,7% e qualidade do produto com 15% dos votos. Novamente o

preço é apontado como incentivo à compra, como já visto em gráficos anteriores.

Gráfico 25 Intenção da loja Mega Passo Calçados possuir um canal e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme demonstrado no Gráfico 25, 77,5% das pessoas afirmam que

gostariam que sua loja preferida de calçados tivesse a opção de um canal

e-commerce, sendo que o restante dos entrevistados optou pelo não com 22,5% dos
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votos. Novamente se obtem afirmação positiva do objetivo do trabalho, onde os

clientes da Mega Passo gostariam que a loja tivesse um canal e-commerce.

Gráfico 26 Opção de sua loja preferida possuir canal e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

No resultado apresentado através do Gráfico 26, constatou-se a

pré-disposição dos clientes em verificar as características dos produtos por meio de

uma vitrine online, a qual obteve 90% de intenção dos votos, sendo que 10%

optaram por pelo não.

Gráfico 27 Intenção de compra caso o produto esteja mais barato no site
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme evidencia o Gráfico 27, os consumidores demonstraram uma

tendência significativa de realizar a compra de calçados via e-commerce caso o

produto esteja mais barato com 70% das opções de voto, e o não obteve 30%.
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Gráfico 28 Motivo para não realizar compra via e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Segundo demonstra o Gráfico 28, em busca de detalhar o principal motivo

dos consumidores não realizarem a compra de produtos através do e-commerce,

constatou-se que para 47,5% dos entrevistados esta pergunta não se aplica, devido

a realizarem o consumo de produtos pela internet. Já para 25% dos entrevistados

declararam que sua compra não acontece devido a possibilidade de encontrar uma

melhor oferta em uma loja física. Ainda 15% destacam preferir ver e tocar o produto

antes de compra-lo. As opções como receio que a entrega do produto não seja

realizada; e considero a compra pela internet muito difícil e complexa de ser

realizada, obtiveram ambas 5% dos votos. Já as demais opções como receio que a

entrega do produto não seja realizada, tenho medo que minhas informações sejam

utilizadas de maneira indevida, e outros obtiveram respectivamente 2,5%, 0 e 0%

dos votos.

Gráfico 29 Avaliação dos consumidores
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Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores
Tendo por base o Gráfico 29, identificou-se o grau de indicação dos

consumidores, ou seja, qual a avaliação que os entrevistados têm da loja Mega

Passo calçados. As três principais notas de avaliação foram 10, 9 e 8, que juntas

obtiveram 49,1% das avaliações, com respectivamente 18,2%, 16,4% e 14,5%.

Ainda de forma sequencial as notas 7, 6, 5 e 4 juntas totalizaram 40% das intenções

de votos, com respectivamente 12,7%, 10,9%, 9,1% e 7,3%. E as demais notas 3, 2,

1 obtiveram o total de 10,9% dos votos, com respectivamente 5,5%, 3,6% e 1,8%.

3.5 RESULTADOS DE PESQUISA – PÚBLICO CONSUMIDOR

Os resultados da pesquisa feita com os consumidores em geral, que

compram através do e-commerce ou não, serão também apresentados através de

gráficos, com o intuito de comprovar o objetivo proposto neste trabalho.

Gráfico 30 Gênero dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme mostra Gráfico 30, o gênero de clientes que responderam à

pesquisa de mercado o gênero feminino corresponde a 56,2% da amostra total e

consequentemente o gênero masculino corresponde a 43,8%.

Gráfico 31 Idade dos clientes
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Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores
De acordo com Gráfico 31, os indivíduos de 18 a 29 anos representam 50%

da amostra. Em seguida a faixa etária entre 30 e 39 anos corresponde a 24% da

amostra. As demais faixas etárias pesquisadas, menos de 18 anos, 40 a 49 anos e

mais de 50 anos, correspondem respectivamente a 3%, 11% e 12%.

Gráfico 32 Estado civil dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Do total dos entrevistados de acordo com Gráfico 32, os solteiros

predominam a amostra com 48%, 35% estão casados, 10% possuem união estável,

6% estão divorciados e 1% corresponde aos viúvos.

Gráfico 33 Quantidade de filhos dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme apresentado no Gráfico 33, 60% dos entrevistados não possuem

filhos, 18% informaram possuir apenas um filho, 14% possuem 2 filhos, 6% possuem

três filhos e 2% informaram possuir quatro ou mais filhos
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Gráfico 34 Renda mensal dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Na análise da renda familiar apresentado pelo Gráfico 34, podemos observar

que 38% informaram receber de dois a cinco salários mínimos, sendo o salário

mínimo nacional equivalente à R$ 788, 00 mensais. Os que recebem entre cinco a

dez salários mínimos correspondem a 32%, já aqueles que recebem entre dez a 30

salários mínimos fazem parte de 17% do total da amostra. 12% dos entrevistados

afirmam receber até dois salários mínimos e apenas 1% afirmaram receber acima de

trinta salários mínimos.

Gráfico 35 Grau de escolaridade dos clientes
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Do total dos entrevistados, podemos verificar no Gráfico 35 que a maioria

possui ensino superior incompleto correspondendo a 37%, após temos 23% que

indicam possuir ensino superior completo. 19% dos entrevistados informaram

possuir ensino médio completo. As pessoas que informaram possuir pós-graduação
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correspondem a 14% da amostra, 3% possuem pós-graduação incompleta, 2%

ainda não concluíram o ensino médio e os que possuem ensino fundamental

completo e incompleto equivalem a 1% cada modalidade.

Gráfico 36 Local onde os clientes acessam a internet com maior frequência
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Como se pode observar no Gráfico 36, o local mais utilizado para acessar a

internet segundo os entrevistados é a residência correspondendo à 56%, em

seguida o local de trabalho corresponde a 41%, 2% dos entrevistados informaram

acessar a internet com maios frequência na escola ou faculdade. Apenas 1% do

total da amostra informa não acessar a internet. Lan House e locais públicos não

foram escolhidos.

Gráfico 37 Facilidade de utilização da internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme apresentado no Gráfico 37, 72% dos entrevistados afirmaram

possuir muita facilidade na utilização da internet, 26% informaram possuir habilidade

ao nível de usuário e apenas 2% indicaram não possuir facilidade.
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Gráfico 38 Utilização da internet para compras
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

De acordo com o Gráfico 38, ao questionar os entrevistados sobre a

intenção da utilização da internet para realizar compras, 67,9% informaram que sim,

utilizam a internet para realizar compras e 32,1% informaram não utilizar a internet

para fazer compras.

Gráfico 39 Utilização da internet para comparação de Preços
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

No Gráfico 39, pode-se observar que 67,9% dos entrevistados concordam

totalmente em utilizar a internet para pesquisar produtos e preços antes de efetivar a

compra de determinado produto, 29,8% concordam com esta afirmação, 1,5%

informaram discordar e 1% informaram discordar totalmente. O resultado ficou muito

próximo do resultado do gráfico 15 respondido pelos clientes da Mega Passo.
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Gráfico 40 Tempo gasto na internet com pesquisas de compra pela internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme Gráfico 40, que 37,8% dos entrevistados ficam acima de 30

minutos até 60 minutos pesquisando na internet com o objetivo de realizar compra

pela internet e 23,7% informaram ficar até 30 minutos. Já 18,3% afirmaram passar

mais de 2 horas pesquisando na internet com intenção de compra. Sendo que

13,7% declaram passar acima de 60 minutos até 90 minutos inclusive e 6,5%

afirmaram ficar acima de 90 minutos até 120 minutos.

Gráfico 41 Experiência em relação a compras pela internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Tendo por base o Gráfico 41, nos dias atuais cerca de 91,2% da amostra

compra e continua comprando produtos pela internet. Enquanto o total restante fica

dividido entre: pesquisei e não finalizei a compra, já realizei compra e não voltarei a

comprar mais, não comprei mas tenho a intenção de comprar, não comprei e não

tenho a intenção de comprar, com pontos percentuais respectivamente de 5%,1,9%,

1,1% e 0,8%.

Relacionando com o gráfico 17, verifica-se que o canal e-commerce é muito

utilizado pelo público entrevistado para efetivação de compras.
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Gráfico 42 3 alternativas que lhe incentivam a realizar a compra via internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme mostra o Gráfico 42, ao solicitar que o entrevistado escolhesse as

3 principais alternativas que lhe incentivam a realizar a compra via internet, nota-se

que a comodidade, menor preço e variedade dos produtos foram os principais

votados, obtendo respectivamente 25,2%, 25,1% e 16,9% dos votos. Já as demais

opções como entrega no prazo obtiveram o total de 7,5% dos votos, 4,2%

segurança, 5,5% rapidez na entrega, 5,9% qualidade dos produtos e 9,8%

condições de pagamento. As alternativas menor preço, comodidade e variedade dos

produtos também foram apontadas como principais no incentivo para realizar

compra via internet no gráfico 18 respondido pelos clientes da Mega Passo.

Gráfico 43 Produtos que possuem maior aceitação nas compras via internet
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores
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Ao investigar os 3 principais grupos de produtos que o consumidor já

comprou e voltaria a comprar via e-commerce, ou se não comprou, gostaria de

comprar, conforme comprovado pelo Gráfico43, os grupos de produtos mais votados

foram: Moda e Acessório com 15,1%, seguido por 13,7% Eletrônicos e também

13,7% Esportes e Lazer. No gráfico 19, a categoria moda e acessórios também

recebeu a maioria dos votos, o que afirma a aceitação destes produtos para

efetivação de compras via internet.

Gráfico 44 Intenção de compra de calçados via e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme destaca o Gráfico 44, 72,9% dos entrevistados declararam que

comprariam calçados via e-commerce, enquanto apenas 27,1% informaram que não

realizariam a compra de calçados pelo canal de e-commerce.

Gráfico 45 Comportamento de compra
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Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores
Tendo como principal objetivo a definição do perfil de compra que

atualmente o consumidor tem como preferência, o Gráfico 45 demonstra que os

consumidores ainda estão divididos quanto à efetivação da compra via e-commerce

ou na loja física. A preferência de 29,4% dos consumidores é de ir até a loja,

verificar as características físicas do produto, pesquisar o preço na internet e efetivar

a comprar via e-commerce, seguido de perto com 26% para a opção de ir até a loja,

pesquisar o preço, ver as características, negociar e efetivar a compra na loja. As

demais opções juntas totalizaram menos da metade das intenções com 44,6%.

Gráfico 46 Intenção de compra de calçados via e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Segundo o Gráfico 46 que visa identificar a intenção do consumidor de

realizar a compra de calçados pela internet, via canal e-commerce, constatou-se que

37,8% dos consumidores comprariam, pois iria facilitar a compra. Mas fica claro

ainda que grande parte dos consumidores optam por experimentar o calçado antes

de realizar a compra do produto com 25,6% dos votos. Já para 16,4% sim, pois tem

mais tempo para pesquisar e escolher o calçado certo, logo a seguir com 15,6% sim,

pois não precisaria se deslocar até a loja. As demais opções obtiveram juntas 4,6%

das intenções de voto.

Comparando com o gráfico 22, percebemos que os clientes da loja Mega

Passo não necessitam experimentar o calçado antes da compra, mas neste

questionário realizado com a população geral esta necessidade é apontada como

fundamental para a efetivação da compra.
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Gráfico 47 Comportamento de compra
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Observa-se uma mudança significativa no Gráfico 47 em relação ao

comportamento de compra dos consumidores, passando a ter uma maior aceitação

quanto a pesquisar na internet e comprar o produto via e-commerce com 29,8%. O

público se mostra dividido quanto a realizar a compra na loja que lhe oferece uma

melhor condição de pagamento e ao realizar pesquisas em lojas físicas e efetivar a

compra pela internet, com respectivamente 16,8% para ambas as situações. Já com

16,4% preferem ir até a loja física da sua preferência e negociar diretamente com o

vendedor/gerente. Já a opção de pesquisar na internet e comprar na loja física

obteve 15,3%. E a opção de ir a várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar na

loja que você já é fiel obteve 5% dos votos.

Gráfico 48 Principais características na compra de um calçado
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores
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Observou-se, no Gráfico 48, quando questionado aos consumidores quais

as 3 principais características que julgam mais importante na compra de um calçado,

em primeiro lugar está o preço com 28,9% dos votos como fator mais importante na

compra de um calçado, seguido pelo design do produto com 17,4% e o terceiro mais

votado foi o atendimento na loja com 17,3% das opiniões. Já as demais opções

como marca, promoção e localização da loja obtiveram respectivamente 16,5%,

11,3% e 8,5%.

Gráfico 49 Preço como diferencial na escolha da compra via e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Conforme demonstra o Gráfico 49, 88,5% afirmam que certamente optariam

pela compra online caso o produto tivesse um preço mais baixo no site do que na

loja física, ou seja, tem no preço seu fator determinante para definição de compra,

enquanto 11,5% discordaram.

Gráfico 50 Opção de sua loja preferida possuir canal e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Nos resultados elencados no Gráfico 50, observa-se que 88% dos

entrevistados gostariam que sua loja preferida de calçados tivesse a opção de um
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canal e-commerce, já os restantes dos entrevistados com um total de 12% votaram

não.

Gráfico 51 Motivo para não realizar compra via e-commerce
Fonte: Pesquisa Acadêmica de Mercado realizada em 2015 – dos Autores

Nesta análise, segundo Gráfico 51, os indivíduos destacaram ter receio que

o produto não chegue em bom estado (48,4%) e ter medo que suas informações

sejam utilizadas de maneiras indevidas (19,4%) figuram como as principais razões

para não realizar compras através da internet.

Percebe-se que aqui o diferencial está no físico do produto e não na

insegurança com a internet.

Por meio das entrevistas realizadas e anteriormente apresentadas, ficou

evidente a grande aceitação por parte dos consumidores, bem como a tendência de

um segmento em pleno crescimento.

Neste caso a pesquisa focou o e-commerce como fundamental ferramenta

competitiva. O objetivo deste trabalho foi responder a seguinte questão: “Verificar e

analisar a aceitação de um canal e-commerce em uma empresa varejista no

segmento de calçados anexa à um Supermercado de bairro”. Para responder essa

questão foi necessário um estudo do e-commerce em relação às vantagens e

desvantagens da utilização dessa ferramenta.

A tendência por meio da pesquisa apresentada é de que o comércio

eletrônico cresça cada vez mais, uma vez que o consumo se torna mais frequente

entre os brasileiros.
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4 CONCLUSÃO

A Globalização trouxe novas tecnologias, beneficiando pessoas e empresas

no mundo todo. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar e

compreender aspectos referentes à aceitação de um canal e-commerce em uma

empresa varejista no segmento de calçados anexa a um Supermercado de bairro.

Neste sentido, ao longo da pesquisa bibliográfica realizada, foram

apresentados os principais conceitos sobre marketing e e-commerce, assim como

também buscou-se tornar mais compreensíveis os aspectos a respeito da proposta

estabelecida. A realização do trabalho permitiu obter dados relevantes referentes à

aceitação da expansão de uma loja varejista para o e-commerce, uma vez que

houve grande tendência na aceitação por parte dos potenciais consumidores deste

mercado.

A partir do diagnóstico realizado no ambiente interno e externo, levou em

consideração fatores do micro e macro ambiente no segmento varejista de calçados,

aplicaram-se as ferramentas de diagnóstico objetivando elencar as oportunidades e

ameaças, bem como as forças e fraquezas da empresa, para que desta forma fosse

verificado a aceitação da possível expansão da loja Mega Passo Calçados no

comércio eletrônico brasileiro.

De um modo geral, os consumidores demonstraram interesse em consumir

calçados via e-commerce. Os entrevistados tem como principais incentivos de

compra: Comodidade, Menor preço e Variedade de produtos. Ainda é possível

afirmar que nos dias atuais, os consumidores possuem maior grau de confiança na

compra via e-commerce, bem como na continuidade de realizar compras

posteriores.

Com base nas pesquisas realizadas, a loja possui uma alta probabilidade de

sucesso, uma vez que houve significante aceitação por meio da amostra

entrevistada.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA CLIENTES GERAIS

1. Sexo:

(   ) Feminino (   ) Masculino

2. Qual a sua idade?

(   ) Menos de 18 anos

(   ) De 19 a 29

(   ) De 30 a 39

(   ) De 40 a 49

(   ) Mais de 50 anos

3. Qual seu estado civil?

(   ) Solteiro(a)

(   ) Casado(a)

(   ) União estável

(   ) Divorciado(a)

(   ) Viúvo(a)

4. Quantidade de filhos:

(   ) Nenhum

(   ) Um

(   ) Dois

(   ) Três

(   ) Quatro ou mais

5. Qual a sua renda mensal familiar total?

(   ) Até 2 salários mínimos (até R$ 1.020,00 inclusive)

(   ) De 2 a 5 salários mínimos (acima de R$ 1.020,00 até R$ 2.550,00 inclusive)

(   ) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 2.550,00 até R$ 5.100,00 inclusive)

(   ) De 10 a 30 salários mínimos (de R$ 5.100,00 até R$ 15.300,00 inclusive)

(   ) Mais de 30 salários mínimos (mais de R$ 15.300,00)

6. Qual o grau de escolaridade que você possui?

(   ) Ensino fundamental incompleto

(   ) Ensino fundamental completo

(   ) Ensino médio incompleto

(   ) Ensino médio completo

(   ) Ensino Superior incompleto

(   ) Ensino Superior completo

(   ) Pós-graduação incompleta

(   ) Pós-graduação completa
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Dados para descobrir a razão pela qual compram no ambiente online

1. De onde você acessa a internet com maior frequência:

(   ) Trabalho

(   ) Residência

(   ) Escola / Faculdade

(   ) Locais Públicos

(   ) Lan House

(   ) Não acesso

2. Possui facilidade de utilizar a internet?

(   ) Concordo totalmente

(   ) Concordo

(   ) Nem concordo / Nem discordo

(   ) Discordo

(   ) Discordo totalmente

3. Você utiliza a internet para realizar compras em geral?

(   ) Sim (   ) Não

4. Pesquisa na internet antes de efetivar a compra algum produto?

(   ) Concordo totalmente

(   ) Concordo

(   ) Nem concordo / Nem discordo

(   ) Discordo

(   ) Discordo totalmente

5. Quanto tempo do seu dia você passa realizando pesquisa com o objetivo de

compra?

(   ) Menos que 30 minutos

(   ) de 31 a 60 min

(   ) de 61 a 90 min

(   ) de 91 a 120 min

(   ) Mais que 120 minutos

6. Qual a sua experiência em relação a compras pela internet:

(   ) Já comprei

(   ) Pesquisei e não finalizei a compra

(   ) Compro e continuo comprando

(   ) Já realizei compra e não voltarei a comprar mais

(   ) Não comprei mas tenho a intenção de comprar

(   ) Não comprei e não tenho a intenção de comprar
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7. Assinale até 3 alternativas que lhe incentivam a realizar a compra via internet:

(   ) Entrega no prazo

(   ) Segurança

(   ) Rapidez na entrega

(   ) Qualidade dos produtos

(   ) Variedade dos produtos

(   ) Condições de pagamento

(   ) Comodidade

(   ) Menor preço

8. Assinale quais grupos de produtos você já comprou e voltaria comprar via

e-commerce, ou se não comprou, gostaria de comprar.

(   ) Moda e Acessórios

(   ) Cosméticos e Perfumaria /

Cuidados Pessoais / Saúde

(   ) Eletrodomésticos

(   ) Telefonia / Celulares

(   ) Livros / Assinaturas e Revistas

(   ) Informática

(   ) Casa e Decoração

(   ) Eletrônicos

(   ) Esportes e Lazer

(   ) Brinquedos e Game

9. Você compraria calçado via e-commerce?

(   ) Sim

(   ) Não

(   ) Talvez

10. Em termos de comportamento de compra, qual você prefere atualmente para

realizar a compra de calçados:

(   ) Vou até a loja, pesquiso o preço, vejo as características físicas do produto,

negocio com o vendedor e realizo a compra na loja.

(   ) Vou até a loja, vejo as características físicas do produto, pesquiso o preço na

internet e compro via e-commerce.

(   ) Pesquiso via e-commerce, vou até a loja ver as características físicas do

produto, negocio com o vendedor e compro na loja.

(   ) Somente compro na loja física, não me sinto seguro ao comprar pela internet

(   ) Compro direto pela internet

11. Você faria a opção da compra de calçados pela internet se a loja tivesse um

canal e-commerce?

(   ) Sim, pois facilitaria a compra.

(   ) Sim, pois não precisaria me deslocar até a loja.
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(   ) Sim, pois tenho mais tempo para pesquisar e escolher o calçado certo.

(   ) Não, pois não confio na compra pela internet.

(   ) Não, pois prefiro a compra em loja física pelo atendimento presencial.

(   ) Não, pois prefiro experimentar o calçado antes da compra.

12. Antes de efetuar a compra ou aderir às promoções, você utiliza a internet para

pesquisar produtos e preços?

(   ) Sim (   ) Não

13. Em relação ao seu comportamento de compra, você prefere atualmente:

(   ) Ir em várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar na mais barata ou a loja

que oferece a melhor condição de pagamento.

(   ) Ir em várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar na loja que você já é

cliente fiel.

(   ) Ir em várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar via internet.

(   )Ir até a loja física de preferência e negociar diretamente com o vendedor/gerente.

(   ) Pesquisar na internet e comprar via e-commerce.

(   ) Pesquisar na internet e comprar na loja física.

14. Assinale as 3 principais características que você julga mais importante na

compra de um calçado:

(   ) Localização da loja

(   ) Atendimento na loja

(   ) Marca

(   ) Design

(   ) Preço

(   ) Promoção

15. Caso o produto tivesse um preço mais baixo no site da loja, você certamente

optaria pela compra online?

(   ) Sim

(   ) Não

(   ) Talvez

16. Você gostaria que a sua loja preferida de calçados tivesse a opção de um canal

e-commerce?

(   )Sim

(   ) Não

(   ) Talvez
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO CLIENTES INTERNOS MEGA
PASSO

1. Sexo:

(   ) Feminino (   ) Masculino

2. Qual a sua idade?

(   ) Menos de 18 anos

(   ) De 18 a 29

(   ) De 30 a 39

(   ) De 40 a 49

(   ) Mais de 50 anos

3. Qual seu estado civil?

(   ) Solteiro(a)

(   ) Casado(a)

(   ) União estável

(   ) Divorciado(a)

(   ) Viúvo(a)

4. Quantidade de filhos:

(   ) Nenhum

(   ) Um

(   ) Dois

(   ) Três

(   ) Quatro ou mais

5. Qual a sua renda mensal familiar total?

(   ) Até 2 salários mínimos (até R$ 1.576,00 inclusive)

(  ) De 2 a 5 salários mínimos (acima de R$ 1.576,00 até R$ 3.940,00 inclusive)

(   ) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 3.940,00 até R$ 7.880,00 inclusive)

(   ) De 10 a 30 salários mínimos (de R$ 7.880,00 até R$ 23.640,00 inclusive)

(   ) Mais de 30 salários mínimos (mais de R$ 26.6400,00)

6. Qual o grau de escolaridade que você possui?

(   ) Ensino fundamental incompleto

(   ) Ensino fundamental completo

(   ) Ensino médio incompleto

(   ) Ensino médio completo

(   ) Ensino Superior incompleto

(   ) Ensino Superior completo

(   ) Pós-graduação incompleta

(   ) Pós-graduação completa

7. De onde você acessa a internet com maior frequência:
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(   ) Trabalho

(   ) Residência

(   ) Escola / Faculdade

(   ) Locais Públicos

(   ) Lan House

(   ) Não acesso

8. Possui facilidade de utilizar a internet?

(   ) Muita facilidade ( avançado )

(   ) Usuário ( básico )

(   ) Nenhuma facilidade

9. Você utiliza a internet para realizar compras em geral?

(   ) Sim (   ) Não

10. Antes de efetuar a compra ou aderir às promoções, você utiliza a internet para

pesquisar produtos e preços?

(   ) Sim (   ) Não

11. A partir do interesse em adquirir um determinado produto, quanto tempo você

passa realizando pesquisa com o objetivo de compra na internet?

(   ) Até 30 minutos

(   ) acima de 30 min até 60 min

inclusive

(   ) acima de 60 min até 90 min

inclusive

(   ) acima de 90 min até 120 min

inclusive

(   ) Mais que 120 minutos

12. Qual a sua experiência em relação a compras pela internet:

(   ) Pesquisei e não finalizei a compra

(   ) Compro e continuo comprando

(   ) Já realizei compra e não voltarei a

comprar mais

(   ) Não comprei mas tenho a intenção

de comprar

(   ) Não comprei e não tenho a

intenção de comprar

13. Assinale até 3 alternativas que lhe incentivam a realizar a compra via internet:

(   ) Entrega no prazo

(   ) Segurança

(   ) Rapidez na entrega

(   ) Qualidade dos produtos

(   ) Variedade dos produtos

(   ) Condições de pagamento
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(   ) Comodidade (   ) Menor preço

14. Assinale os 3 principais grupos de produtos que você já comprou e voltaria a

comprar via e-commerce, ou se não comprou, gostaria de comprar

(   ) Moda e Acessórios

(   ) Cosméticos e Perfumaria /

Cuidados Pessoais / Saúde

(   ) Eletrodomésticos

(   ) Telefonia / Celulares

(   ) Livros / Assinaturas e Revistas

(   ) Informática

(   ) Casa e Decoração

(   ) Eletrônicos

(   ) Esportes e Lazer

(   ) Brinquedos e Game

(   ) Outros

15. Você compraria calçado via e-commerce?

(   ) Sim (   ) Não

16. Em termos de comportamento de compra, qual você prefere atualmente para

realizar a compra de calçados:

(   ) Vou até a loja, pesquiso o preço, vejo as características físicas do produto,

negocio com o vendedor e realizo a compra na loja.

(   ) Vou até a loja, vejo as características físicas do produto, pesquiso o preço na

internet e compro via e-commerce.

(   ) Pesquiso via e-commerce, vou até a loja ver as características físicas do

produto, negocio com o vendedor e compro na loja.

(   ) Somente compro na loja física, não me sinto seguro ao comprar pela internet.

(   ) Compro direto pela internet

(   ) Outros

17. Você faria a opção da compra de calçados pela internet se a loja tivesse um

canal e-commerce?

(   ) Sim, pois facilitaria a compra.

(   ) Sim, pois não precisaria me deslocar até a loja.

(   ) Sim, pois tenho mais tempo para pesquisar e escolher o calçado certo.

(   ) Não, pois não confio na compra pela internet.

(   ) Não, pois prefiro a compra em loja física pelo atendimento presencial.
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(   ) Não, pois prefiro experimentar o calçado antes da compra.

18. Em relação ao seu comportamento de compra, você prefere atualmente:

(   ) Ir em várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar na mais barata ou a loja

que oferece a melhor condição de pagamento.

(   ) Ir em várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar na loja que você já é

cliente fiel.

(   ) Ir em várias lojas físicas, pesquisar preços e comprar via internet.

(   ) Ir até a loja física de preferência e negociar diretamente com o

vendedor/gerente.

(   ) Pesquisar na internet e comprar via e-commerce.

(   ) Pesquisar na internet e comprar na loja física.

19. Assinale as 3 principais características que você julga mais importante na

compra de um calçado na loja Mega Passo:

(  ) Atendimento na loja

(  ) Aparência das consultoras

(  ) Decoração e design da loja

(  ) Iluminação

(  ) Som

(  ) Cheiro da loja

(  ) Localização no centro comercial

(  ) Marca da loja

(  ) Qualidade do produto

(  ) Conforto do produto

(  ) Preço do produto

(  ) Condições de pagamento

(  ) Promoção

20. Você gostaria que a sua loja preferida de calçados tivesse a opção de um canal

e-commerce?

(   ) Sim (   ) Não

21. Você gostaria que a sua loja preferida de calçados tivesse a opção de uma

vitrine online, na qual, haveria detalhes das características dos

produtos(disponibilidade, design, foto 360°, preço, etc.)?

(   ) Sim (   ) Não

22. Caso o produto tivesse um preço mais baixo no site da loja, você certamente

optaria pela compra online?
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(   ) Sim (   ) Não

23. Qual o principal motivo de não realizar a compra de produtos através do

e-commerce?

(   ) Tenho medo que minhas informações sejam utilizadas de maneira indevida.

(   ) Receio que o produto não chegue em bom estado.

(   ) Receio que a entrega do produto não seja realizada.

(   ) Possibilidade de encontrar uma melhor oferta em uma loja física.

(   ) Considero a compra pela internet muito difícil e complexa de ser realizada.

(   ) Prefiro ver e tocar o produto antes de comprá-lo.

(   ) Não se aplica

(   ) Outros

24. Numa escala de 0 a 10, quanto você indicaria a loja Mega Passo?

(   ) 0

(   ) 1

(   ) 2

(   ) 3

(   ) 4

(   ) 5

(   ) 6

(   ) 7

(   ) 8

(   ) 9

(   ) 10
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DIRETORES

1.Qual o negócio da Empresa?

2.Qual é a Missão da Empresa?

a) Por que a Empresa existe?

b) O que a Empresa faz?

c) Para quem a Empresa trabalha?

d) Para que faz? Como faz? Onde faz?

3. Qual é a Visão da Empresa?

a) O que a Empresa quer se tornar nos próximos dez anos?

b) Para onde a Empresa se direciona?

c) A Empresa deseja construir o que?

d) Para que direção o trabalho deve ser concentrado?

4. Quais são os Valores da Empresa?

a) O que a organização defende?

b) Quais são os comportamentos da Empresa?

c) Como a Empresa trata os funcionários e os clientes?

d) Qual o entendimento sobre comportamento ético?

e) Como a Empresa incentiva e valoriza os funcionários?

f) Como a Empresa é vista pela sociedade?

g) Como os funcionários devem se comportar?

5. O que você, como gestor da Empresa, leva mais em consideração em um

funcionário:

(  ) Personalidade

(  ) Capacidade de aprendizagem

(  ) Motivação

(  ) Atitudes

(  ) Emoções

(  ) Valores
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIOS COLABORADORES

1. Sexo:

(   ) Feminino (   ) Masculino

2. Qual sua idade?

(   ) Menos de 18 anos

(   ) De 18 a 29 anos

(   ) De 30 a 39 anos

(   ) De 40 a 49 anos

(   ) Mais de 50 anos

3. Qual seu estado civil?

(   ) Solteiro(a)

(   ) Casado(a)

(   ) União estável

(   ) Divorciado(a)

(   ) Viúvo(a)

4. Quantidade de filhos:

(   ) Nenhum

(   ) Um

(   ) Dois

(   ) Três

(   ) Quatro ou mais

5. Qual o seu nível de escolaridade?

(   ) Até ensino médio

(   ) Superior incompleto

(   ) Superior completo ou mais

6. Há quanto tempo você trabalha na Loja Mega Passo?

(   ) Até um ano

(   ) De um a cinco anos

(   ) Mais de cinco anos

7. Assinale os 3 principais aspectos positivos que interferem nas suas atividades do

dia a dia dentro da empresa:

(   ) Relacionamento com colegas

(   ) Relacionamento com superiores

(   ) Treinamento

(   ) Motivação

(   ) Salário

(   ) Benefícios

(   ) Satisfação

(   ) Trabalho em equipe
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(   ) Reconhecimento

(   ) Plano de carreira

(   ) Outros

8. Sinto orgulho das minhas atividades realizadas nesta Empresa:

(   ) Sempre

(   ) Quase sempre

(   ) Raramente

(   ) Nunca

9. Você sabe quem é seu gestor imediato?

(   ) Sim (   ) Não

10. Considero que meu trabalho é reconhecido e valorizado pela empresa:

(   ) Sempre

(   ) Quase sempre

(   ) Raramente

(   ) Nunca

11. Assinale os 3 principais fatores que influenciam seu comportamento na

organização:

(   ) Pressões do superior

(   ) Influência dos colegas

(   ) Problemas pessoais/ familiares

(   ) Mudanças na tecnologia

(   ) Relação interpessoal

(   ) Programas de treinamento e

desenvolvimento

(   ) Condições ambientais

(   ) Estabilidade no emprego

(   ) Localização da empresa

(   ) Estrutura física

(   ) Outros
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ANEXO 1 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E
CONTEÚDO

Termo de Autorização de Uso de Imagens e Conteúdo.

SUPERMERCADO JACOMAR LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 78.413.325/0001-93, localizada na

Rod 376 km 18 nº 18.771, cidade de São Jose dos Pinhais Estado do Paraná, neste

ato representada por seu sócio administrador Rodolfo Pankratz, devidamente

inscrito no CPF sob nº 581.546.399-04, autoriza o uso de imagens e conteúdo para

fins educativos, para os alunos graduandos do Curso Superior de Bacharelado em

Administração, da instituição de ensino ESIC BUSINESS & MARKETEING

SCHOOL.

A presente autorização é concedida a título gratuito,

abrangendo o uso de imagens e conteúdo acima mencionada.

Por esta ser a expressão da vontade, declaro que autorizo o

uso acima, descrito sem que nada haja, a ser reclamado a título de direitos conexos

à imagem e conteúdo.

São Jose dos Pinhais, 23 de maio de 2016.

_______________________________

Supermercado Jacomar Ltda

Sócio Administrador: Rodolfo Pankratz
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ANEXO 2 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E
CONTEÚDO

Termo de Autorização de Uso de Imagens e Conteúdo.

KM CALÇADOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,

devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.894.133/0001-14, localizada na AL ARPO,

cidade de São Jose dos Pinhais Estado do Paraná, neste ato representada por sua

sócia administradora Keli Regina Zablonski Voitexem, devidamente inscrito no CPF

sob nº 031.465.829-70, autoriza o uso de imagens e conteúdo para fins educativos,

para os alunos graduandos do Curso Superior de Bacharelado em Administração, da

instituição de ensino ESIC BUSINESS & MARKETEING SCHOOL.

A presente autorização é concedida a título gratuito,

abrangendo o uso de imagens e conteúdo acima mencionada.

Por esta ser a expressão da vontade, declaro que autorizo o

uso acima, descrito sem que nada haja, a ser reclamado a título de direitos conexos

à imagem e conteúdo.

São Jose dos Pinhais, 23 de maio de 2016.

_______________________________

Km Calçados Ltda - ME

Sócia Administradora: Keli Regina Zablonski Voitexem


