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Resumo
O presente estudo foi estruturado sob a modalidade de pesquisa exploratória,
sendo complementado por um estudo de caso em uma empresa on-line. O
objetivo é entender como o composto de marketing de varejo é conduzido
em empresas que operam na internet. A empresa objeto de investigação foi a
Ideal Shop. O trabalho apresenta referencial teórico que cerca os conceitos de
estratégia de varejo, composto de marketing de varejo e aspectos intrínsecos
a Geração Y. As evidências sugerem que a Ideal Shop define seu composto
de marketing de varejo de forma a atrair o consumidor Y. Dessa forma, as
estratégias do composto de marketing de varejo são estruturadas de acordo
com as características desta geração.
Palavras-chave: Composto de Marketing de Varejo. Varejo On-line. Geração Y.
Varejo. Internet.

Abstract
This study was structured as an exploratory research, by means of a study case
in an on-line company. The goal is to understand how the Retail Marketing Mix
occurs at on-line enterprises. The investigation took place at Ideal Shop. This
paper presents the theoretical concepts surrounding the retail strategy, retail
marketing mix, and the intrinsic aspects of Y Generation. Evidences suggest
that Ideal Shop defines its retail marketing mix in order to attract consumers
of Y Generation. Thus, the retail marketing mix is structured according to the
characteristics of this generation.
Keywords: Retail Marketing Mix. E-retail. Y Generation. Retail. Internet.
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Introdução
O varejo on-line brasileiro tem apresentado
um crescimento significativo. Em 2013, o varejo on-line faturou R$ 28,8 bilhões, o que representou um
crescimento de 28% em relação a 2012. Já em 2013
o varejo on-line faturou R$ 18,7 bilhões, 26% a mais
que no ano anterior, quando os ganhos chegaram
a R$ 14,8 bilhões. O número de pessoas que estão
comprando pela internet também está crescendo.
Só em 2012 foram nove milhões de novos
consumidores, 37% a mais do que o ano anterior.
Assim, o número de pedidos realizados on-line
alcançou o número de 66,7 milhões em 2013 e 88,3
bilhões em 2014, o que corresponde a um aumento
de 32% entre um ano e outro (WEB-SHOPPERS,
2014). Esses fatos são decorrentes do aumento da
satisfação dos consumidores ao comprarem em
lojas virtuais, pois elas estão personalizando cada
vez mais a sua oferta de produtos (ANDERSON,
2006), além de oferecerem meios de pagamento
mais seguros, preços competitivos e boa entrega
(WEB-SHOPPERS, 2014). A expectativa é que o
setor continue em ascensão até o final de 2014.
Paralelamente ao desenvolvimento do varejo
on-line, nota-se na sociedade o surgimento da
chamada Geração Y, composta por indivíduos
nascidos nas décadas de 1979 e 1990. Essa geração
é a primeira a estar conectada por uma rede de
mídia virtual mundial, a internet, que fez com que
esses jovens desenvolvessem atitudes e padrões
de consumo similares no mundo todo. Eles têm
um perfil influenciador no mercado, comparado às
outras gerações, portanto a empresa que escolher
como público-alvo a Geração Y estará gerando
vantagem competitiva (MAMEDE-NEVES, 2010;
VAZ, 2011). A partir deste contexto o problema
de pesquisa delineado foi: como se configura o
composto de marketing de varejo on-line para o
consumidor da Geração Y? A partir do problema
de pesquisa proposto, o objetivo geral desse
estudo é identificar como ocorre o composto
de varejo on-line para o consumidor da Geração
Y. Os objetivos específicos são: apurar alguns
construtos que sustentam o conceito de estratégia
de varejo on-line, aprimorar alguns construtos que
sustentam o conceito planejamento estratégico
de varejo e entender o composto de marketing de
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varejo no contexto de uma empresa on-line. A fim
de responder o problema de pesquisa e garantir
a consecução do objetivo geral e dos objetivos
específicos, realizou-se um estudo de caso na
empresa Ideal Shop. Essa empresa opera apenas
no ambiente da internet e foca os indivíduos da
Geração Y.

1

Procedimentos
Metodológicos

O objetivo geral do método de pesquisa é
encontrar respostas ou soluções aos problemas
por meio de uma investigação organizada, crítica,
sistemática, científica e baseada em dados
observados (SEVERINO, 2001; PÁDUA, 2004).
Para a consecução do objetivo deste trabalho foi
escolhida a utilização do método do estudo de caso,
dentre outros métodos de pesquisa qualitativa, em
função de sua adequação ao problema proposto
para a pesquisa de campo (DEMO, 1995; YIN,
2003; FLYVBJERG, 2006; EISENHARDT, 2010).
Uma das singularidades da utilização do método
do estudo de caso é a comparação dos resultados
levantados com a literatura existente, característica
que amplia a qualidade do trabalho científico (YIN,
2003; FLYVBJERG, 2006; EISENHARDT, 2010).
De acordo com essas condições, o estudo de
caso é vantajoso quando se estuda uma questão
do tipo como ou porque sobre acontecimentos
contemporâneos, os quais o pesquisador tem
pouco ou nenhum controle (YIN, 2003). Na
pesquisa em questão constitui em estudo de caso
único, cuja unidade de análise é o composto de
varejo on-line da empresa Ideal Shop. O instrumento
utilizado para coleta de dados foi um roteiro de
entrevista semiestruturado, com questões abertas,
considerada como investigação em profundidade
(YIN, 2003; FLYVBJERG, 2006; STRAUSS;
CORBIN, 2008; EISENHARDT, 2010). O roteiro de
entrevista empregado abordava questões sobre o
histórico da empresa, aspectos da apresentação
do site, público-alvo, produtos e relacionamento da
empresa com seus clientes. A entrevista foi gravada

e transcrita na íntegra. Outras fontes de evidência
foram usadas como a documentação e a observação
direta não participativa, porque a empresa analisada
nesse estudo, além da loja virtual, possui um blog
e redes sociais virtuais, Facebook, Twitter e Orkut,
com as quais também se comunica com o seu
público-alvo. Procurou-se tomar as precauções
possíveis quanto à utilização dessa metodologia,
de modo a minimizar possíveis falhas, visando à
obtenção de dados confiáveis (YIN, 2003; HAIR,
2006; COLLIS; HUSSEY, 2009; TOLEDO; SHIRAISHI,
2009). Para a interpretação e estudo dos dados
observados e coletados no decorrer da pesquisa
empírica, foram realizadas duas estratégias gerais
de análise. O uso de fontes teóricas, a descrição do
caso e a modalidade de análise foram baseadas na
estratégia da adequação ao padrão sugerida por
Yin (2003). A triangulação das fontes de evidência
e o aporte teórico foram empregados para verificar
similaridades e diferenças entre os constructos e a
empresa estudada.

A internet tem potencial
pelo fato de fornecer
uma infraestrutura de
comunicação e transação
que permite ao varejista
a redução de custos e
a expansão da base de
clientes.

2.1 Estratégia de Varejo e os Construtos de
Varejo On-Line

WELCH, 2012): a) comunicação: varejo on-line é o
varejo que se utiliza de computadores para realizar
a distribuição de serviços; b) processo comercial:
consiste na tecnologia aplicada ao varejo na qual
as transações e os fluxos são automatizados; c)
serviços: é o varejo no qual ocorre a diminuição dos
custos e a elevação na agilidade de atendimento,
satisfazendo assim necessidades da empresa
e consumidores; e por fim d) on-line: é o varejo
que se utiliza da internet e suas variações para
oferecer produtos e informações. Pode-se dizer
que o varejo on-line consiste em todas as formas
de compra, venda e troca de bens ou serviços
que seja realizada em uma rede de computadores
ou internet. Representa a modernização do
tradicional varejo sem loja, o marketing direto, que
antigamente tinha como formato principal o uso
de catálogos de compras enviados pelo correio
(KALAKOTA; WHINSTON, 1997; TURBAN; KING,
2004; MATTAR, 2011).

Entende-se por atividades do varejo
aquelas que atendem o consumidor final por meio
da entrega de bens e serviços. Estas atividades
podem se dar em ambiente físico e/ou virtual, ou
seja, por interações em lojas físicas ou interações
via internet em lojas on-line (LEVY; WEITZ, 2000;
PARENTE, 2000; BAPTISTA, 2005; KOTTLER;
KELLER, 2006; MATTAR, 2011).

O varejo on-line, também denominado
e-tailing, e-retailing e e-retail, é um processo que
pode ser disponibilizado de diversos modos pela
transformação de físico em digital tanto do produto
vendido como do processo e do agente de entrega.
Diferencia-se do comércio tradicional por utilizar
apenas o meio eletrônico para realizar todas as
etapas de uma compra sem limitação de tempo e
de lugar (TURBAN; KING, 2004; MATTAR, 2011).

O varejo on-line pode ser definido a partir
de várias perspectivas (ROWLEY, 1996; STONE;

As lojas virtuais representam canais virtuais
de transações que forçam a forma clássica de

2

Referencial Teórico

O referencial teórico apresenta os conceitos
de estratégia varejista, destacando os elementos
formadores do composto de varejo on-line que
norteiam o estudo em questão.
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varejo a se reinventar, pois proporcionam vantagens
exclusivas tanto para os consumidores como para
os varejistas. Por meio da internet o consumidor
pode ampliar as suas alternativas de escolha e o
nível de controle em suas decisões de compra. Isso
porque possuem acesso a mais informações sobre
os produtos para poder escolhê-los e também
a diversas maneiras de compra (ROWLEY, 1996;
STONE; WELCH, 2012). O consumidor pode acessar
as lojas virtuais em qualquer lugar do mundo e na
hora que desejar, tomando sua decisão de compra
na velocidade que lhe convier. Já para os varejistas
on-line a utilização da internet representa uma
forma de ampliação dos canais de marketing para
o escoamento de seus produtos. A internet tem
potencial pelo fato de fornecer uma infraestrutura de
comunicação e transação que permite ao varejista a
redução de custos e a expansão da base de clientes.
O seu uso por parte das empresas varejistas pode
permitir que elas desempenhem um papel crucial
nas etapas de negociação. Isto porque favorece
o suporte aos consumidores na identificação de
suas necessidades, ajudando-os a encontrar o
produto certo, fornece meios eficientes para a troca
de informações entre ambas as partes e facilita a
assistência no pós-venda. A convergência entre a
necessidade dos consumidores e o interesse das
empresas sinaliza que o varejo virtual será utilizado
cada vez mais como forma de comercialização
de bens e serviços (PARENTE, 2000; SOUZA;
SERRENTINO, 2002; REDDY; SCHULLO, 2007).
Quando se trata de varejo é oportuno e
pertinente ventilar sobre a estratégia, seja física
ou on-line. Ao definir uma estratégia a empresa
escolhe alternativas para competir (HITT; IRELAND;
HOSKISSON, 2008). A estratégia de varejo é uma
afirmação que identifica o mercado-alvo, o formato
que o varejista pretende usar para satisfazer as
necessidades do mercado-alvo e as bases sobre as
quais o varejista planeja estabelecer uma vantagem
competitiva sustentável. O mercado-alvo é um grupo
de consumidores com necessidades semelhantes
para o qual o varejista pretende focar seus recursos
e seu composto de marketing de varejo. Já o
formato de varejo consiste no tipo de composto de
marketing de varejo escolhido pelo varejista. Dessa
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forma, uma estratégia de varejo representa uma
ponte entre a análise do setor e o gerenciamento
tático de produtos e operações do varejista. Fornece
a direção necessária para os varejistas lidarem com
o ambiente, concorrentes e clientes (LEVY; WEITZ,
2000), assim como no caso do mercado on-line.
Na perspectiva on-line a estratégia de
varejo pode ser chamada de e-strategy. Enquanto
pequenas e médias empresas que atuam no varejo
físico não necessariamente precisam desenvolver
elaboradas
estratégias,
uma
e-strategy
é
indispensável para qualquer empresa que deseja
atuar no mercado on-line (ROWLEY, 1996; STONE;
WELCH, 2012). As rápidas mudanças nos ambientes
empresariais e tecnológicos são tão vigorosas que
as oportunidades e ameaças surgem com enorme
rapidez, obrigando as empresas a desenvolverem
uma e-strategy para sobreviverem a constantes
transformações. Um varejista on-line deve no
mínimo ter uma e-strategy que inclua um plano de
contingência (TURBAN; KING, 2004).
Os atributos e características dos formatos e
tipos de varejo fazem parte de um posicionamento
estratégico, sendo o posicionamento a imagem
projetada que o consumidor possui da empresa
em relação aos seus concorrentes. Essa estratégia
pode ser alcançada por meio da adoção de um
determinado mix de marketing, que é constituído
por preço, produto, ponto e promoção. Com a

Uma estratégia de varejo
representa uma ponte
entre a análise do setor e
o gerenciamento tático
de produtos e operações
do varejista.

inovação ao longo dos anos esses quatro Ps se tornaram seis Ps, controláveis pelos varejistas: produto, preço,
promoção, praça, apresentação e pessoal. Para conquistarem seus consumidores, os varejistas devem atribuir
aos seus processos um composto de marketing que englobe todos os fatores controláveis articulados por eles e
devem fazer pesquisas para se certificarem que existe coerência entre a sua imagem e os reais desejos dos seus
clientes (LEVY; WEITZ, 2000; PARENTE, 2000; KOTLER; KELLER, 2006; MATTAR, 2011).
Ao longo dos anos autores têm desenvolvido diferentes teorias do composto de marketing para o varejo
on-line, como Dennis, Fenech e Merrilees (2005), que criaram um modelo de sete Cs. O “C” de conveniência
corresponde ao “P” de praça; o outro “C” de customer value and benefits (valor para o cliente e benefícios),
corresponde ao “P” de produto; o “C” de controle computacional envolve customização, sortimento e logística;
já o “C” de customer franchise (autorização do cliente) envolve a combinação de questões referentes à
gerência do site, como segurança e privacidade; outro “C” de customer care and service (atendimento e
serviço ao cliente); o último “C” é de comunicação e relacionamento com o cliente, que corresponde ao “P” de
promoção (DENNIS; FENECH; MERRILEES, 2005). A comparação entre as decisões do varejo físico e o on-line
com relação às variáveis do composto de marketing varejista pode ser feita a partir dos seis Ps propostos por
Parente (2000), como se pode observar no QUADRO 1.
QUADRO 1 – Comparação varejo físico e on-line
Variáveis do Composto Varejista

Decisões do Varejo Físico

Decisões do Varejo On-line
Variedade de linha, qualidade, pacote de
serviço.
Custo, frete, preços, crédito.
Propaganda, feedback, ofertas.
Adaptação tecnológica às redes sociais,
departamentalização.

P — Produtos

Variedade da linha, qualidade, serviços.

P — Preços
P — Promoção

Preços, crédito, benefício/custo.
Propaganda, ofertas, sinalização.

P — Apresentação

Loja, departamentalização, planograma.

P — Pessoal

Atendimento, rapidez, serviços.

Interatividade, atendimento.

P — Praça

Localização, acesso, visibilidade.

Praticidade, facilidade, acesso, domínio.

FONTE: Parente (2000, p. 61, adaptado)
NOTA: Com base em Kalakota, Oliva e Donath (1999); Levy e Weitz (2000); Tschohl (2001); Darby, Jones e Al Madani (2003); Limeira (2003);
Turban e King (2004); Dennis, Fenech e Meirelees (2004; 2005); Sotgiu e Ancarani (2005); Kotler e Keller (2006); Rosa, Coral e
Flamengo (2007); Mattar (2011).

2.1.1 Produto

O produto no mercado virtual possui o poder de ser comercializado digitalmente, ou seja, produtos
tradicionais que podem ser vendidos e comercializados pela internet (PARENTE, 2000; TURBAN; KING, 2004;
MATTAR, 2011). No e-retail, ao invés de ser algo que uma empresa tem para vender, pode ser pensado pelo valor
ao cliente e benefícios, ou seja, o pacote de serviço e/ou a satisfação requerida pelos seus clientes. Assim como
no varejo padrão, no e-retail existe uma tarefa essencial de selecionar a gama certa de produtos oferecidos
para venda, entretanto, os varejistas on-line precisam ser particularmente cuidadosos com a descrição dos seus
produtos ofertados, visto que o cliente final não possui contato com o produto na compra via internet. As
empresas de varejo eletrônico devem buscar o fornecimento, junto com o produto, de valor e benefícios para
o cliente (DENNIS; FENECH; MERRILEES, 2004; 2005). A customização no varejo eletrônico se diverge do
físico na adaptação dos produtos on-line para os consumidores a preços semelhantes dos já existentes, além
de ser considerada a principal vantagem competitiva para um site de vendas na internet, tendo como objetivo
o oferecimento de escolha aos clientes, que podem selecionar os componentes desejados de um produto ou
serviço (LIMEIRA, 2003; TURBAN; KING, 2004; KOTLER; KELLER, 2006; ROSA; CORAL; FLAMENGO, 2007).
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2.1.2 Preço

No e-retail, o preço para o consumidor
engloba o valor do produto somado ao frete e
possíveis taxas que o consumidor tenha que pagar,
incluindo os gastos com acesso à internet (DENNIS;
FENECH; MERRILEES, 2004; 2005). Como
estratégias para a determinação de preços no
varejo eletrônico pode-se determinar três vertentes,
sendo a primeira o enfoque no custo para o cliente,
pelo baixo custo de operação, e a internet, que tem
uma forte pressão sobre a sua margem de lucro,
evidenciando uma tendência de queda de preços
(LIMEIRA, 2003; DENNIS; FENECH; MERRILEES,
2004; 2005). A segunda é o preço dinâmico, que
consiste na mudança contínua dos preços em
resposta a uma provisão variável e as condições
de demanda. É muito interessante quando aplicada
juntamente com uma estratégia de promoção
de vendas, alavancando também número de
visitas ao site. A última vertente são os preços
para empresas multicanais, empreendimentos
que trabalham com lojas físicas e virtuais têm a
possibilidade de diferenciar o preço dos produtos
de maneira inteligente, agindo nas informações
fornecidas ao cliente. Existem duas opções:
oferecer produtos similares ou idênticos, com valor
diferente adicionado, a preços diferentes na loja
real e na loja virtual ou tirar vantagem do ambiente
de competição entre as duas lojas, integrando as
estratégias de fixação de preço, apoiando-se na
base de clientes e no conhecimento do consumidor
(SOTGIU; ANCARANI, 2005).

2.1.3 Promoção

Para o e-retail a promoção é um processo
de duas vias envolvendo também feedback dos
clientes e os seus fornecedores. Métodos on-line,
como banners e pop-ups, têm sido usados para
promover seus produtos por meio da internet,
facilitando a comunicação com o seu público-alvo,
além de utilizar as redes sociais para alcançar cada
vez mais os seus consumidores. A gerência do
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relacionamento com o cliente pode ser alterada
pela empresa com ações direcionadas e indica
que a empresa deve aprender os hábitos e as
expectativas dos clientes, antecipando ofertas e
descobrindo novas oportunidades de negócios
(KALAKOTA; OLIVA; DONATH, 1999; DARBY;
JONES; AL MADANI, 2003; DENNIS; FENECH;
MERRILEES, 2004; 2005).

2.1.4 Apresentação

A apresentação originou-se do P de
presentation, que envolve as decisões sobre a
loja, sua atmosfera, layout, apresentação externa e
interna e exposição de produtos, que visa construir
a imagem, conquistar as preferências dos clientes
e estimular uma maior produtividade da área
de vendas. Para o varejista a loja é o principal
ponto onde todas as decisões de marketing são
convergidas; é o local onde ocorre a comunicação
entre o varejista e o consumidor (LEVY; WEITZ,
2000; PARENTE, 2000; MATTAR, 2011). Para
apresentar um bom layout de loja os designers
precisam equilibrar objetivos: primeiro o layout
deve instigar o cliente a se movimentar por ela para
que comprem mais produtos do que o planejado
(um método é fornecer variedades de passagens),
e segundo é necessário encontrar um equilíbrio
entre fornecer aos clientes um espaço adequado
em que possam fazer compras e usar esse
recurso para as mercadorias. Assim sendo, para
corresponderem a esses objetivos, os designers
decidem sobre como tornar o uso eficiente das
paredes, os tipos alternativos de design e, por fim,
a alocação de espaço para apresentação e para
áreas de vendas (LEVY; WEITZ, 2000). Por sua vez,
no varejo eletrônico, a apresentação abrange toda
estrutura que existe por trás do site da empresa,
pois ele é o recurso mais valioso, e a apresentação,
a rapidez e a eficiência devem determinar o que
os consumidores irão pensar sobre a marca. Assim
sendo, esses elementos são primordiais para a
empresa que deseja consolidar sua marca por
meio deste sistema.

2.1.5 Pessoas

como roupas, receitas e utilização de eletrônicos
(TSCHOHL, 2001; LIMEIRA, 2003; DENNIS; FENECH;
MERRILEES, 2004; 2005; TURBAN; KING, 2004).

A variável pessoas está estritamente
relacionada com as pessoas que trabalham na
empresa varejista, mostrando assim a dependência
da empresa em relação aos seus funcionários
para expor as mercadorias, fornecer os serviços
e incentivar a compra (LEVY; WEITZ, 2000). Este
“P” também se refere aos serviços prestados aos
consumidores, englobando todas as atividades
que apresentam um relacionamento pessoal entre
o varejista e o consumidor, fazendo com que este
satisfaça suas necessidades. Para obter vantagem
competitiva as empresas precisam desenvolver o
varejo de relacionamento, construindo relações de
longo prazo com clientes, oferecendo produtos
de alta qualidade, bons serviços, informações que
facilitem o processo de compra e preços justos.
Os diferentes tipos e formatos de varejo oferecem
diferentes níveis de serviços, como o autosserviço,
autosseleção, serviço limitado e serviço completo,
e, de acordo com o momento do processo de
compra do consumidor, podem ser classificados
como pré-transação, transação e pós-transação
(PARENTE, 2000; MATTAR, 2011).
O gerenciamento do relacionamento com o
cliente é um aspecto relevante para o desempenho
da empresa. A interatividade do meio eletrônico
proporciona oportunidades para a criação de
relacionamentos, podendo criar um canal aberto
para o diálogo com os clientes. Através dos meios
tecnológicos e funcionais de identificação e coleta
de dados podem ser aplicadas as estratégias de
personalização e sistema de opiniões de terceiros.
A personalização é o uso da tecnologia para
ajustar as interações do e-commerce entre uma
empresa e cada cliente individual. O sistema
de opiniões de terceiros pode ser de dois tipos:
opiniões de grupos, em que se consideram as
experiências de outros compradores do produto,
podendo ser feitas por meio de ranking da opinião
do cliente e opiniões de especialistas, na qual o
varejista convida autoridades sobre o produto para
indicar combinações interessantes para o cliente,
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2.1.6 Praça

As decisões de praça podem ser divididas
em três níveis: região, área de comércio e local
específico, sendo essas decisões qualitativas
utilizadas pelo analista de locais para escolher
um mercado. Os varejistas escolhem determinada
região ou área de comércio por duas razões:
primeira, algumas mercadorias são mais bem
vendidas em certas áreas; segundo, algumas
lojas escolhem manter um foco para que possam
manter uma imagem forte perante seus clientes
e gerenciar seu sistema de distribuição com mais
eficácia (LEVY; WEITZ, 2000; PARENTE, 2000;
MATTAR, 2011). A localização para o e-varejista
também significa localização virtual e a facilidade
de encontrar o que quer no site. Já a conveniência
inclui aspectos-chave do design do website, tais
como navegação, layout e facilidade de compra
para o cliente, promovendo um ambiente de fácil
comunicação (DENNIS; FENECH; MERRILEES,
2004; 2005).
A não existência de fronteiras na internet
aumentou a importância estratégica da distribuição e do ponto de venda on-line para os varejistas
virtuais. Mesmo a loja virtual tendo interface completamente eletrônica, a variável ponto possui as
seguintes estratégias: logística, localização virtual,
afiliação e venda multicanal (LIMEIRA, 2003; DENNIS; FENECH; MERRILEES, 2004; 2005), assim:
——
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Logística envolve estoque, delivery,
armazenamento, embalagem, canais
de distribuição, desintermediação, que
significa a remoção de processos de
negócios responsáveis por estágios
da cadeia de suprimento, reduzindo
custos; o que realmente importa é a
rapidez e qualidade da entrega;

107

——

Localização virtual implica na ideia
de que o site da empresa deve ser
facilmente localizado, e que além da
publicidade é necessário a empresa
registrar o site em sites de busca,
bem como promover associações
aos shoppings virtuais para garantir
maior visibilidade;

——

Afiliação é uma política realizada pelos
grandes varejistas virtuais, na qual há
um relacionamento com outros sites,
que se chamam afiliados, tendo como
objetivo a ampliação dos canais de
comunicação de produtos por meio de
parcerias com fabricantes de menor
porte ou sites especializados;

——

Venda multicanal representa a união de
algumas operações relacionadas à venda entre a loja tradicional e a loja virtual.
O varejista poderia conseguir alguma
vantagem competitiva se oferecesse
a possibilidade ao cliente de realizar a
busca e a compra por meio do site e
retirar o produto em loja, ou vice-versa,
também realizar a compra pelo site e
conseguir o reembolso por uma mercadoria danificada na própria loja.

2.2 A Geração Y

Para alguns autores a Geração Y, também
conhecida como Millenials, Globalists, G, We, Digital
Youth, engloba os nascidos entre os anos de 1979 e
1990. É composta por indivíduos que cresceram em
uma época de um mundo relativamente estável, com
uma educação mais sofisticada que as gerações
passadas. Os pontos comuns entre esses jovens
são a globalização tecnológica e a agilidade das
transações, sendo que os valores da geração são
a velocidade, liberdade, consumo, individualidade
e tecnologia. Essa é a geração de jovens mais
plurais da história, e é exatamente essa pluralidade
que garante que eles possam, simultaneamente,
reconhecer-se, mesmo com as suas diferenças
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individuais. Por isso que diversidade é a palavra que
resume essa geração. Os Millenials são decididos
e alguns parecem ter seu próprio mundo, sua
própria comunidade. O comportamento dessa
geração deve ser estudado, pois eles possuem um
perfil voltado ao consumo e ao empreendedorismo,
com aversão ao risco (BRANDÃO, 2008; KHOURY,
2009; CERBASI; BARBOSA, 2009; MAMEDE-NEVES,
2010; VASCONCELOS; MERHI; GOULART, 2010;
TEIXEIRA, 2011).
Nascidos em um berço digital, a Geração Y
está aos poucos desencadeando uma revolução
silenciosa, provocando mudanças e encaminhando
a sociedade para uma nova etapa, em que se busca
o significado e o sentido das coisas. Atualmente
existem oito características principais que
esses jovens costumam apresentar, tais como a
liberdade, a customização, escrutínio, integridade,
colaboração,
entretenimento,
velocidade
e
inovação. São caracterizados também como
pragmáticos e mais realistas do que as gerações
anteriores, pois tendem a não usar métodos
tradicionais como o telefone e e-mail em suas
comunicações pessoais, preferindo a velocidade de
mensagens instantâneas (TAPSCOTT, WILLIAMS,
2007; LOIOLA, 2009; KHOURY, 2009; TAPSCOTT,
2010; WBI BRASIL, 2010; TEIXEIRA, 2011).
Em relação ao ambiente corporativo, a
Geração Y é caracterizada pelo seu dinamismo,
pela sua falta de paciência com atividades muito
longas, por quererem horários e mobilidade
flexíveis, por trabalharem bem em rede e pela sua
informalidade nas relações hierárquicas, lidando
com autoridades de igual para igual. Esta é uma
geração que está provocando uma mudança
de valores no mundo corporativo à medida que
eles não escolhem a organização que desejam
trabalhar pela grandeza de seu nome, mas sim
pelos desafios que ela lhe proporcionará, visando
assim às oportunidades de crescimento e de
aprendizado. Eles querem aprender coisas novas e
ser parte da ação, porém todas essas modificações
e adaptações a essa instigante Geração são
válidas, pois esses jovens são uma grande nascente
de inovação que contribui valiosamente para as

vantagens competitivas organizacionais, trazendo
grandes resultados para as empresas (BRANDÃO,
2008; ROCHA, 2008; PRESCOTT, 2008; CERBASI;
BARBOSA, 2009; LOIOLA, 2009).
O fato de os indivíduos da Geração Y
estarem conectados por uma rede de mídia mundial
impacta no fato deles possuírem comportamentos
similares em todo o mundo em relação às compras.
Apresentam um perfil de consumidor liberal, ansioso
e que não aceita receber informações e regras de
consumo, sendo muito responsáveis pelo o que lhe
são concedidos. O consumo para a Geração Y pode
ser resumido na máxima de que consumir é melhor
do que ostentar marcas. Para eles, a marca assume
uma função de qualificar produtos, e não quem usa,
por isso não se apegam a elas e sim ao resultado
que a compra pode vir a produzir. Com relação
à estratégia de promoção que mais afeta essa
geração, são aquelas acessadas em momentos de
lazer e hedonismo, como shows, eventos esportivos,
salões de tatuagem e redes sociais, impactando no
surgimento de grandes oportunidades de venda para
esse público (TAPSCOTT, 2010; WBI BRASIL, 2010).
Por ano, jovens da Geração Y gastam R$
32 bilhões, em uma média nacional de R$ 49 por
semana. Os gastos compreendem, na maioria das
vezes, roupas, higiene e diversão. Eles entendem
o salário como uma forma de pagamento de
contas e não querem gastar o seu dinheiro com
despesas como aluguel, luz e água, por isso estes
jovens estão morando na casa dos seus pais
por muito mais tempo. A Geração Y está muito
envolvida com a customização, pois podem
modificar produtos que consomem para atender
melhor suas necessidades em determinados
momentos, além do mais, conseguem refletir sua
personalidade (WEB SHOPPERS, 2014). Essa
era está transformando os modelos de consumo
e impulsionando as empresas a serem mais
transparentes, a utilizarem mais a interatividade
digital e a não seguirem mais um único sentido,
afetando assim mudanças estratégicas de
marketing de comunicação e venda. Porém,
algumas perspectivas em relação ao consumo
são iguais entre as gerações, como a forma de
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Nascidos em um berço
digital, a Geração Y está aos
poucos desencadeando
uma revolução silenciosa,
provocando mudanças e
encaminhando a sociedade
para uma nova etapa, em
que se busca o significado e
o sentido das coisas.

relacionamento com a empresa. Para essas pessoas
a internet não é um bom meio de atendimento
para reclamações devido à impaciência por
respostas e a insegurança de saber se o atendente
compreendeu a mensagem enviada, levando a
crer que o atendimento físico ou até mesmo por
telefone é mais eficaz do que pela internet. E por
falar em reclamações por parte dos consumidores
Y, as empresas devem ficar atentas à qualidade de
seus produtos e serviços, pois o fato desses jovens
estarem inseridos em uma era da mobilidade digital
e do engajamento em comunidades virtuais faz
com que as informações sejam espalhadas mais
rapidamente. As associações com a prática para
a Geração Y são sempre positivas e emocionais,
e acabam sendo ligadas a palavras que remetem
essa associação, como delícia, relaxamento,
descontração e diversão (BRANDÃO, 2008; HSM,
2010; WBI BRASIL, 2010).
O consumo da Geração Y está cada vez
mais ligado à experimentação. Seus membros
estão habituados à obsolescência de bens e
serviços, e com isso os jovens da Geração Y
consideram que os atributos de um produto
têm que estar ligados à diversidade de opções
(que seja novo e criativo e que possua um preço
razoável). Consideram importante o que ouvem
e leem entre amigos e redes sociais, dão pouco
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Essa era está transformando
os modelos de consumo e
impulsionando as empresas
a serem mais transparentes,
a utilizarem mais a
interatividade digital e a não
seguirem mais um único
sentido, afetando assim
mudanças estratégicas de
marketing de comunicação
e venda.

valor à marca; para as empresas atraírem o
consumo destes indivíduos, elas devem focar na
inovação e no rejuvenescimento da marca, pois,
para eles, as marcas referenciam a qualidade
de um produto e serviço, sendo que no caso de
vestuário eles consideram se a roupa veste bem
e tem boa qualidade. Outro aspecto importante
que influencia na decisão de compra dos jovens
é o engajamento sustentável sobre o produto. A
falta de fidelidade a marcas representa ameaças
e oportunidades às empresas, oportunidades
para aquelas que ainda estão conquistando o seu
espaço, pois esses consumidores Y não possuem
muito preconceito com marcas desconhecidas
e o novo. Esses jovens estão desencadeando o
efeito da long-tail, visto que são uma geração que
permite oportunidades para todas as empresas e
marcas, sendo que consomem mais pelo benefício
da aquisição do que pelo status da marca,
trocando muitas vezes as marcas pop por outras
mais alternativas, e as empresas, para atingir a
Geração Y, devem utilizar certa linguagem em
mídias digitais, redes sociais e em tecnologias
móveis (TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007).
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3

Análise do Caso Ideal Shop

A Ideal Shop surgiu inicialmente em 2003
como Ideal Discos Distribuidora, vendendo
apenas CDs, DVDs e LPs. Em 2005 expandiu o
seu negócio, passando a vender os mais variados
tipos de produtos ligados à música, em especial
o rock, e alterou então o nome para Ideal Shop.
Sua sede localiza-se na cidade de São Bernardo
do Campo. A empresa conta com uma estamparia,
também localizada na região do ABC Paulista. Nos
dois endereços trabalham ao todo 13 funcionários.
Parte da produção é feita internamente (canecas
e camisetas) e parte é realizada por empresas
terceirizadas. Felipe Gasnier é diretor geral e dono
da Ideal Shop junto com sua esposa.
A Ideal Shop, por ter surgido da Ideal Discos
Distribuidora, inicialmente tinha um público-alvo
restrito e diferente do atual, que era composto
apenas por jovens que gostavam de discos e rock
e acessavam a loja virtual a procura de CDs, DVDs
e LPs de suas bandas preferidas. Com o passar dos
anos novos tipos de consumidores foram chegando
e a empresa foi expandindo o seu público-alvo.
Assim, atualmente, o público-alvo da Ideal Shop
deixou de ser apenas de jovens roqueiros e passou
a englobar todo um público que é ligado em
tecnologia: jovens que gostam de arte e de coisas
alternativas e que têm entre 13 e 30 anos. É ainda
acrescentado que a maioria dos seus clientes é do
sexo masculino.
Pelo seu público-alvo ser um único segmento
de mercado, no caso a Geração Y, a Ideal Shop é
classificada como uma e-tailing especializada. Por
sua receita ser gerada pela cobrança direta dos
produtos adquiridos pelos consumidores, ela é
um modelo de venda de produtos, e por vender
apenas pela internet é considerada um e-tailer
puro (TURBAN; KING, 2004).
A partir da observação da loja virtual, a
Ideal Shop vende cerca de 4.780 itens diferentes,
sendo que no site da loja virtual eles são divididos
nas seguintes categorias: camisetas, bonés, livros
e revistas, moletons, canecas, toy art, música,

novidades, acessórios, casa e decoração, outras
roupas e promoções. O entrevistado – Felipe
Gasnier – afirma que os produtos que têm mais saída
são as camisetas, em seguida os livros, DVDs e CDs,
fato que já era esperado por seu público-alvo, pois
a Geração Y tem uma tendência a gastar mais com
roupas e diversão (LIMEIRA, 2003; TURBAN; KING,
2004; KOTLER; KELLER, 2006; CROCCO, 2006;
ROSA; CORAL; FLAMENGO, 2007; BRANDÃO,
2008; HSM, 2010; WBI BRASIL, 2010). Nesses
produtos a geração busca diversidade de opções,
novidade e criatividade (TAPSCOTT; WILLIAMS,
2007). A Ideal Shop atende esses requisitos ao
ofertar um grande número de produtos ligados
aos mais variados assuntos, como bandas,
músicas, arte, jogos, filmes, seriados, humor,
política e ideologias.
Como nas lojas virtuais os clientes finais
não possuem contato com os produtos oferecidos
para venda, os varejistas on-line precisam, então,
ser particularmente cuidadosos com a descrição
dos seus produtos ofertados (DENNIS; FENECH;
MERRILEES, 2004; 2005). Com este propósito,
a Ideal Shop disponibiliza fotos de diferentes
ângulos dos produtos que vende, com opção
de zoom. Apresenta também uma descrição
sobre os detalhes e permite que pessoas que já
compraram avaliem o produto, dando sua opinião
para clientes futuros.
Por ser importante para a loja virtual ouvir
a sugestão de novos produtos dos clientes e para
atender aos pedidos, recentemente a Ideal Shop
lançou uma área de produtos em promoção. A
partir da observação, nota-se que a empresa
voltou a vender moletons também a pedido dos
consumidores. Também foi possível observar que
há uma pequena possibilidade de customização
dos produtos, pois apenas alguns produtos são
produzidos por encomenda. É o caso de alguns
modelos de camisetas que os clientes podem
escolher a cor do tecido. Entretanto, a loja virtual
ainda não disponibiliza opções de personalização
mais amplas, como a criação de estampas pelos
consumidores. A customização é considerada a
principal vantagem competitiva para uma loja

Rev.

FA E ,

Curitiba,

virtual, pois resulta em produtos com preços
bem similares aos produtos comuns com cara de
exclusivos. Porém, a empresa teria que encarar o
desafio de administrar as diversas combinações e
variações que o produto pode ter (LIMEIRA, 2003;
TURBAN; KING, 2004; KOTLER; KELLER, 2006). A
Geração Y, contudo, se interessa pela possibilidade
de customização de produtos, pois consegue
refletir sua personalidade.
No e-retail os produtos envolvem também
o pacote de serviço ofertado aos consumidores
(DENNIS; FENECH; MERRILEES, 2004; 2005).
A homepage da Ideal Shop possui uma área de
ajuda com respostas para dúvidas frequentes. Este
serviço possibilita aos internautas esclarecerem
possíveis dúvidas gerais sobre a loja virtual. Para
um atendimento mais personalizado e maiores
esclarecimentos de dúvidas existe um formulário
para contato: o cliente preenche o formulário com
seus dados e recebe a resposta por e-mail. Esse
serviço garante que as informações do cliente
não fiquem expostas, pois só a empresa consegue
acessá-las. A Ideal Shop já forneceu um serviço
de atendimento ao cliente por chat, mas notou
que os consumidores não o utilizavam de maneira
adequada, porque acessavam o chat depois de
terem preenchido o formulário de contato, gerando
assim dois tickets de atendimento para uma única
questão, por isso a Ideal Shop deixou de utilizá-lo.
O varejista também oferece os serviços de
troca e devoluções. Quando a troca é feita em até 72
horas do recebimento do pedido pelo consumidor,
a Ideal Shop troca gratuitamente o produto, caso
ele esteja com defeito. A troca também é feita caso
o cliente não goste do produto, entretanto esse
serviço tem um custo. O serviço de entrega dos
produtos é terceirizado e prestado pelos Correios –
os clientes podem optar pelo serviço de E-Sedex
(até três dias) ou PAC (até dez dias). Por fim, nota-se também que o site tem uma ferramenta de
busca interna, oferecendo assim um serviço para
facilitar que o consumidor encontre rapidamente o
produto desejado no momento da compra.
A precificação dos produtos é calculada
por um mark up (percentual que é colocado sobre
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o custo do produto para se chegar ao preço de
venda). O preço final para o consumidor engloba o
valor do produto somado ao frete e possíveis taxas
que ele tenha que pagar, incluindo os gastos com
acesso à internet (DENNIS; FENECH; MERRILEES,
2004; 2005). Na Ideal Shop ele é constituído pelo
valor do produto somado ao valor do frete. Com
relação ao valor dos produtos, o entrevistado
afirma que a média do valor do produto que tem
mais saída, as camisetas, é de R$35,00, e que o
produto mais caro custa em torno de R$1.000,00.
Com a observação confirma-se a informação de
que o maior valor do produto encontrado foi de
R$969,00. O outro valor que é incluso no preço da
Ideal Shop é o frete, que varia conforme o local de
entrega dos produtos e o tempo de entrega. Para
entregas na cidade de São Paulo, por exemplo, o
frete pelo E-Sedex tem o custo de R$5,41 e pelo PAC
seu custo é de R$5,99. Com os dados disponíveis,
nota-se que o preço do produto principal, soma
do valor do produto e do frete, aproximadamente
R$ 40,00, é atrativo para o público-alvo, pois os
jovens da Geração Y gastam em média R$49,00
por semana (LEVY; WEITZ, 2000; BRANDÃO,
2008; HSM, 2010; WBI BRASIL, 2010).
Com o intuito de promover sua marca e
atrair mais visitantes e compradores para sua loja
virtual, Felipe afirma que faz anúncios em sites,
revistas e shows, patrocina bandas e lança bandas
ou CDs. Observou-se que a promoção também é
feita nas redes sociais Facebook, Twitter, Fotolog,
Orkut e no YouTube. Com relação a estratégias de
promoção, as que mais afetam a Geração Y são
exatamente as citadas, que são acessadas em
momentos de lazer e hedonismo, como shows e
em redes sociais, o que impacta no surgimento de
grandes oportunidades de venda para esse público
(TAPSCOTT, 2010).
A Ideal também faz parcerias com alguns
sites, como Tenho mais discos que amigos,
Monophono e Nutallo, e a rádio Transamérica.
Nessas parcerias os sites publicam o link da Ideal
Shop, algum sorteio que a empresa está realizando
ou algum produto com o preço reduzido. Outra
estratégia de promoção que a empresa utiliza
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é o e-mail marketing, uma versão on-line da
tradicional mala direta (LIMEIRA, 2003; TURBAN,
KING, 2004). Os internautas podem cadastrar
seus e-mails no site para receberem novidades
da loja virtual. A Ideal Shop também utiliza redes
sociais virtuais para, além de fazer contato com
seus clientes, também receber feedback sobre os
seus produtos, bem como promover a loja virtual e
seus produtos. O Facebook, em especial, permite
que todos os clientes compartilhem fotos usando
os produtos que adquiriram. A loja virtual também
é promovida pelo blog da marca que, além de
mostrar matérias e entrevistas de interesse do seu
público-alvo, apresenta todas as novidades da loja
virtual. Essas estratégias atingem diretamente o
seu público-alvo, pois a Geração Y está inserida em
uma era de mobilidade digital e de engajamento
nas redes sociais virtuais, nas quais a informação
se espalha em um curto espaço de tempo (LEVY;
WEITZ, 2000; BRANDÃO, 2008; HSM, 2010; WBI
BRASIL, 2010). Esses jovens consideram muito
importante tudo o que veem, leem e ouvem
entre seus amigos e nas redes sociais virtuais
(TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007).
Foi observado que o site da loja virtual
é composto principalmente pelas cores preta e
cinza, com alguns detalhes em rosa. A homepage,
que é a página principal do site, deve primar pela
atratividade (BRUNER; HARDEN; HEYMAN, 2001).
A loja virtual possui imagens grandes ao centro,
bastante coloridas, ganhando destaque no fundo
preto e cinza do site. São imagens de produtos
em promoção ou em lançamento. Logo abaixo
dessas imagens centrais o site apresenta imagens
menores de outros produtos das várias categorias
do site. O site da loja virtual permite que os
clientes filtrem os produtos na hora da compra
por categorias, preço, tamanho e cor. A homepage
também oferece aos internautas uma ferramenta
de busca interna, e informações gerais da empresa,
termos de uso e privacidade, segurança e ajuda.
No final da homepage da loja virtual existe o link
dos outros sites da marca, Facebook, Twitter,
Blog, Orkut e RSS. A front page do Facebook da
Ideal Shop apresenta todo o design padrão de
uma página no Facebook, e a empresa usa esse

espaço para divulgar fotos de novos produtos,
fotos de clientes com os produtos que compraram
e imagens relacionadas à música. Já o Blog da
marca tem o mesmo layout da loja virtual.

Google, E-bit e pelo próprio site da loja virtual)
são disponibilizados para todos os colaboradores
e todos participam de reuniões para discutir a
situação da empresa.

O site da loja virtual sempre está em
modificação, acompanhando as tendências do
público-alvo – sua última atualização aconteceu
em abril de 2012. O sócio proprietário criou sozinho
o primeiro layout da loja virtual, depois contratou
alguns amigos para fazer as modificações.
Entretanto, atualmente, o processo é diferente: eles
utilizam o serviço de uma empresa específica para
cuidar dessa questão. No início do processo, o grupo
se inspirava em sites de gravadoras e distribuidoras
dos Estados Unidos para desenvolverem o layout
e toda a linguagem do site, o que contribuiu para
que o site se tornasse o que é nos dias de hoje.
Ainda com relação à apresentação, a próxima
modificação a ser implantada é um padrão de
layout que facilite a compra on-line por meio de
celulares ou dispositivos com acesso à internet,
que geralmente têm uma tela menor do que dos
computadores comuns.

O relacionamento pessoal dos funcionários
da Ideal Shop com os consumidores acontece na
área de ajuda do site pelos formulários de contato.
Os funcionários são treinados especialmente para
esclarecer as dúvidas e solucionar os possíveis
problemas dos compradores. Recentemente, a
empresa tem dado uma atenção especial aos
clientes na pós-venda, pois passou a enviar e-mail
ao consumidor após sua compra perguntando
sobre seu nível de satisfação com relação aos bens
adquiridos e aos serviços prestados.

Quando da necessidade de contratação
de colaborador, não são utilizados métodos
tradicionais, como entrevistas e dinâmicas de
grupo. Faz-se a solicitação ao candidato do link
do seu perfil nas redes sociais virtuais. Ao analisar
o candidato na rede social, é verificado se ele
tem o perfil da empresa; caso seja positivo, ele é
chamado para uma conversa informal, a fim de
a empresa conhecê-lo melhor. Felipe não exige
que o candidato tenha uma formação acadêmica
específica, e sim que tenha o jeito da empresa.
A equipe da Ideal Shop está alocada nas áreas
de administração, compras e produção, marketing,
logística e atendimento. Acredita-se na importância
de todos os colaboradores entenderem como a
empresa funciona. Por isso, além dos funcionários
desempenharem uma função principal em alguma
das áreas, são motivados a realizar diferentes
atividades e a aprenderem uma tarefa nova a
cada dia. Ainda seguindo esta visão de que toda a
empresa deve estar integrada, os relatórios diários
de satisfação dos consumidores (gerados pelo
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Os outros meios utilizados pela marca,
como o Facebook e o Twitter, também
representam um canal de relacionamento entre
os consumidores e a empresa, pois são meios
pelos quais os clientes tiram dúvidas, reclamam
se algo não saiu como eles desejavam e também
agradecem e demonstram seu nível de satisfação
com o atendimento e os produtos ofertados e
recebidos. Porém, apesar de a loja disponibilizar
essas ferramentas, para a Geração Y a internet não
é um bom meio de atendimento para reclamações
devido à impaciência por respostas e insegurança
de saber se o atendente compreendeu a
mensagem enviada, fazendo com que esse tipo de
atendimento pela internet caia por terra, levando
a crer que o atendimento físico ou até mesmo por
telefone é mais eficaz (TAPSCOTT, 2010).
A praça engloba as lojas em que o produto
será vendido e seus canais de distribuição. Além
do mais, o e-retailing está relacionado com o
onde, quando e por quem os produtos serão
comercializados. Uma questão relevante para
as empresas de varejo on-line é quanto a sua
abrangência geográfica (DENNIS; FENECH;
MERRILEES, 2004; 2005). No caso da Ideal Shop,
nota-se que a empresa entrega as mercadorias em
todo o Brasil, além de já ter feito remessa para o
exterior. A atuação da empresa está concentrada
nos estados do Sudeste e do Sul, e o seu maior
foco é a cidade de São Paulo. Adicionalmente, a
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logística se responsabiliza em levar o produto ao
cliente. Nesse caso, a Ideal Shop trabalha com
um serviço terceirizado fornecido pelos correios,
no qual depois da confirmação do pagamento do
pedido o produto é processado juntamente com
a agência dos correios, que fornece um código
de rastreamento, assim o cliente conta com uma
conveniência de saber onde o seu produto está e
quanto tempo levará para chegar até o seu destino
final. Por meio disso, a Ideal Shop consegue passar
segurança e credibilidade para o consumidor,
fazendo com que ele volte a realizar novas compras.

Considerações Finais
Novos desafios se apresentam em frequência
e intensidades crescentes, potencializados por
uma rede de mudanças ambientais, políticas,
econômicas, sociais e tecnológicas que pressionam
a empresa a assumir novas posturas e a procurar
novos meios de se diferenciar de seus concorrentes.
Dessa forma a internet, segundo muitos autores,
pode incrementar os negócios empresariais. O
surgimento da internet desempenha uma função
tão importante quanto a invenção da máquina a
vapor. Assim como a máquina a vapor foi a base da
Revolução Industrial, a internet tem representado
a base de uma revolução do uso da informação.
Ambas foram responsáveis pela mudança do modo
de produção, pelo surgimento de novas relações
sociais e de grandes corporações mundiais.
As constantes e incontroláveis mudanças que
ocorrem no ambiente de negócios contemporâneo
exigem adaptações e ajustes permanentes em
produtos e processos produtivos e administrativos,
e aqueles que não procurarem adequar-se
às novas condições ambientais enfrentarão
dificuldades para crescerem e sobreviverem.
Destaca-se nesse cenário a figura da função do
composto de marketing de varejo e da internet
como instrumentos colaboradores da melhoria
da competitividade empresarial e impulsionadora
do crescimento das empresas, principalmente em
função do surgimento da geração Y.
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A geração Y é intempestiva e acostumada
a articular o que pensa, sentir menos culpa ao
colocar suas questões e ser direta na forma de
colocar estas questões, mas apresenta muitas das
características necessárias a um empreendedor.
Contextualmente nota-se a oportunidade, tanto
para os gestores das empresas tradicionais
quanto para os jovens, de usar esse “espírito”
empreendedor característico da geração Y.
Para os jovens empreendedores, o desafio não
os atemoriza, pois nele estão depositados seus
sonhos e objetivos. Logicamente é de se supor
que o conflito de gerações entre profissionais
sempre existiu e sempre existirá. E a coexistência
pacífica na empresa acaba ocorrendo em
função da aceitação de ambos lados. Para os
colaboradores tradicionais pode vir a ser um
empecilho a convivência com colaboradores da
geração Y. Contudo, mais difícil ainda é configurar
o composto de marketing que será ofertado
no varejo on-line para um mercado quase que
exclusivamente formado pela geração Y.
Nesse
estudo
procurou-se
entender
como se configura o composto de marketing de
varejo on-line de uma empresa que está sujeita
às necessidades de um mercado em constante
transformação. A empresa estudada, Ideal Shop, é
uma loja virtual feita pela Geração Y e para essa
geração. Isto porque, além de ser comandada por
esses jovens, também é voltada para esse público.
O varejista tem a mesma linguagem que seu
consumidor, facilitando assim a comunicação entre
as partes. Felipe Gasnier, 27 anos, CEO da Ideal
Shop, tem suas preferências, seus gostos e sabe
que esses são semelhantes aos dos seus clientes.
Reconhece que a Geração Y não é apegada a
marcas, que compra produtos que refletem sua
personalidade.
O site da Ideal Shop está sempre sofrendo
modificações, acompanhando as tendências do seu
público-alvo. Ao entrar no site o layout chama a
atenção pelo ar de descontração. Pode-se perceber
a descontração por estar organizado com imagens
divertidas associadas a bandas, séries de TV,
filmes e personagens. A divulgação da loja virtual

na internet é feita por meio de um Blog, redes
sociais, como Twitter e Facebook, pelo e-mail
marketing e por meio de parcerias com outros
sites. A Ideal Shop também promove sua marca
e produtos em shows e patrocinando bandas.
Essas iniciativas são voltadas diretamente para o
seu público-alvo, pois a Geração Y está sempre
conectada à Internet e os momentos que mais
valoriza são os de diversão e hedonismo. A loja
virtual vende produtos que a Geração Y segue a
tendência e, portanto, estão ávidos em comprar
e oferece várias categorias de produtos, o que
também representa um atrativo para esses jovens,
visto que eles buscam diversidade de opções.
A Geração Y se interessa pela customização
e a Ideal Shop oferece o serviço mais restrito a
poucas peças.
É possível visualizar que a Ideal Shop
está buscando compatibilizar seu composto
de marketing de varejo on-line em função das
características da Geração Y. Observou-se que
a empresa está expandindo sua atuação para os
consumidores da Geração Y, não direcionando
seus produtos apenas para a parcela que se
interessa por rock, mas também para jovens
ligados à tecnologia, arte e coisas alternativas.
Em suma, jovens que têm grande acesso a
informações e que estão conectados a diversas
coisas ao mesmo tempo.
Diante do surgimento da Geração Y, tanto
a empresa estudada como as demais inseridas no
mercado brasileiro estão atentas ao fato de o fluxo
de compradores ser derivado da maior penetração
do comércio eletrônico entre as pessoas com
acesso à internet. No Brasil, tem-se um perfil
interessante no ciclo de vida transacional do
internauta. A primeira experiência transacional on-line do brasileiro é por meio do Internet Banking,
diferente do que ocorre nos Estados Unidos, por
exemplo. No Brasil, o relacionamento dos bancos
de varejos é motivador do uso da internet para
operações financeiras, desde as mais triviais, como
o pagamento de conta, até as mais elaboradas,
como transferências em tempo real ou investimento
na bolsa de valores. O aprendizado do internauta

Rev.

FA E ,

Curitiba,

brasileiro no processo transacional passa, por
conseguinte, pelos bancos. Assim a evolução do
ciclo transacional acontece pela adoção do hábito
de compras pela internet, do universo de pessoas
que já fazem transações bancárias. O perfil dos
compradores on-line apresenta ainda um hiato
de participação das classes mais altas, embora
se tenha notado um processo de mudança com a
inserção de usuários das classes mais baixas entre
as pessoas com acesso à internet, que resultará na
mudança do perfil atual de compradores. Sendo
assim, nos próximos anos haverá maior participação
dos usuários marcados como geração Y.
Finalmente, o presente estudo resulta
na contribuição da confecção do composto
de marketing de varejo on-line para empresas
que vislumbram atender os anseios de um novo
consumidor, a Geração Y. Entretanto, não é possível
generalizar os aspectos identificados no estudo da
Ideal Shop, já que se trata de um único caso. Por esta
razão, sugerem-se pesquisas futuras com outros
varejistas que atuam exclusivamente no varejo on-line e tenham como consumidor a Geração Y, bem
como pesquisas de caráter quantitativo. Indica-se
também a realização de pesquisas com empresas
que atuem tanto no varejo físico como no on-line
para identificar como ocorrem as decisões do
composto de marketing nos dois tipos de varejo.
E, devido às perspectivas de crescimento do setor
varejista on-line, recomendam-se ainda estudos
focados em outros segmentos de mercado.
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