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INTRODUÇÃO

Em anos recentes as facilidades oferecidas pela Internet como o comércio eletrônico 

possibilitaram  o  aparecimento  das  denominadas  empresas  de  comércio  eletrônico.  Em 

proporções  variadas,  muitas  destas  organizações  surgiram, cresceram e sumiram, algumas 

vezes com a mesma velocidade com que se transmitem bits pela rede, ao passo que algumas 

se  mantêm.  Entretanto,  cita  Gouveia  (2006),  o  fato  de  estar  presente  na  internet  não  é 

condição suficiente para prestar serviços completos sobre produtos e serviços. Mello e Santos 

(2004) corroboram, ao citar que algumas empresas que se apresentam com sites na internet 

não atendem o cliente  final  em relação ao serviço ou produto de modo satisfatório,  pois, 

conforme os autores, para prestar adequado serviço no comércio eletrônico, não basta estar 

apenas presente na rede mundial.

Rabelo (2006), tece que praticamente todas as inovações organizacionais das últimas 

décadas têm visado um único objetivo: proporcionar meios para que as empresas se tornem 

mais competitivas, para sobreviverem ou melhorar suas posições perante os concorrentes, fato 

que faz com que, conforme Mello e Santos (2004), por não possuírem a limitação tradicional 

das fronteiras físicas, as empresas presentes no comércio eletrônico tendem a ser mais ágeis 

no atendimento ao cliente. Conforme Gloor (2001), itens como problemas de navegação no 

site, facilidades  de  atendimento  para  o  serviço  ou  produto,  facilidades  de  navegação  na 

página,  apresentação de elementos  do produto  ou serviço,  e  questões  de segurança como 

endereço, política de devolução e garantia. Cano (2004), enriquece a discussão ao citar que ao 
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adentrar no comércio eletrônico a empresa não pode negligenciar os fundamentos do dito comércio 

tradicional como concorrência, oferta, preços e atendimento.

Exposto acima, se refletiu sobre a seguinte problemática: É possível analisar o atendimento 

prestado aos clientes por empresas varejistas do comércio eletrônico? Assim, o objetivo geral da 

pesquisa  é:  analisar  o  atendimento  prestado  aos  clientes  por  empresas  varejistas  do  comércio 

eletrônico. 

MATERIAL E MÉTODOS

Para  a  realização  deste  trabalho  fez-se  uso  da  pesquisa  qualitativa,  que  de  acordo  com 

Contandriopoulos (1999),  faz parte do fundamento de que existe uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável  

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.

Portanto  essa  pesquisa  classifica-se  quanto  aos  objetivos  é  exploratória  e  interpretativa, 

quanto aos procedimentos de coleta de dados é um estudo de caso múltiplo e quanto a fonte de 

dados  foram  utilizados  dados  primários,  extraídos  mediante  a  análise  do  site  das  empresas 

escolhidas e do contato por e-mail ou presencial com os responsáveis pela área de Tecnologia de 

Informação ou do site. Quanto ao objeto de pesquisa, optou-se pela escolha de três magazines que 

atuam na  cidade  de  Florianópolis/SC,  são  as  empresas:  Magazine  Luiza,  Shoptime  e  as  Lojas 

Americanas.

Para melhor atingir o objetivo geral do presente trabalho “Analisar o atendimento prestado 

aos clientes por empresas varejistas do comércio eletrônico” foram escolhidos dois instrumentos, 

Lohse &Spiller (1998) e Venkatraman e Hendersen (1998).

O instrumento de Lohse & Spiller (1999), conta com quarenta e cinco (45) perguntas. Em 

relação ao instrumento proposto pelos autores Venkatraman e Hendersen (1998), Gouveia (2006), 

tece que por meio de seus três (3) vetores, permite identificar o grau de interação que pode ser 

entendido como nível de atendimento, que a empresa presente no comércio eletrônico presta a seus 

clientes.

No que tange à proposta dos autores Venkatraman e Hendersen (1998), Periotto (2004) cita 

que o mesmo apresenta relevância para o estudo do atendimento/interação no comércio eletrônico, 

não apenas pela pesquisa bibliográfica desenvolvida por seus autores, mas principalmente, pelo fato 



de seus vetores não serem estáticos e ou fechados, sendo interdependentes e complementares entre 

si.

Quadro 1: Vetores.
Vetores e CaracterísticasEstágio 1Estágio 2Estágio 3

Vetor 1 – Interação com o Cliente 

(Encontro Virtual(
Experiência remota de 
produtos e serviços

Customização dinâmicaComunidades de clientes

Vetor 2- Cadeia de Suprimentos

)Suprimento Virtual(
Módulos de 
suprimentos

Interdependência de 
processos

Coalizões de recursos

Vetor 3 – Incentivo ao conhecimentoEspecialidade na 
unidade de tarefa

Propriedade 
Organizacional

Especialidade de 
comunidades 
profissionais

Fonte: Venkatraman e Hendersen (1998).

Neste  escopo,  Venkatraman  e  Henderson  (1998,  p.  35),  sistematizaram  as  perspectivas 

dominantes  sobre  empresas  que  operam  no  mercado  eletrônico,  informando  que  a 

interação/atendimento ao cliente é refletida em indicadores distintos, mas interdependentes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De posse dos resultados obtidos com a aplicação do instrumento proposto pelos autores 

Lohse &Spiller (1998), colocou-se estas respostas frente ao instrumento de vetores proposto pelos 

autores  Venkatraman e Hendersen (1998).

Quadro 2. Localização das empresas estudas no instrumento de Venkatraman e Hendersen.
Vetores e CaracterísticasEstágio 1Estágio 2Estágio 3

Vetor 1 – Interação com o Cliente 

(Encontro Virtual(
Experiência remota de 
produtos e serviços

Customização 
dinâmica

Comunidades de clientes

Vetor 2- Cadeia de Suprimentos

)Suprimento Virtual(
Módulos de suprimentosInterdependência de 

processos
Coalizões de recursos

Vetor 3 – Incentivo ao 
conhecimento

Especialidade na unidade 
de tarefa

Propriedade 
Organizacional

Especialidade de 
comunidades 
profissionais
Fonte: Dados primários.

Inicialmente,  cita-se,  que  nenhuma  das  empresas  do  comércio  eletrônicos  varejistas 

estudadas pode ser situada no Vetor 2 (Cadeia de Suprimentos), tendo em vista que nenhuma faz 

uso da interdependência de processos (onde uma empresa parceira especializada funciona como 

extensão das operações da outra) e nem coalizão de recursos (compartilhamento de competências 

básicas por parte de várias empresas na busca do desenvolvimento de produtos e/ou serviços de 

qualidade superior e customizados. Não havendo comunicação efetiva com os clientes, não poderá 



ocorrer a consequente customização de produtos.

Em  relação  ao  terceiro  vetor  (Incentivo  ao  conhecimento),  além  da  limitação  por  não 

haverem atingido o segundo vetor, cita-se que nenhuma empresa encontra-se apta para atingi-lo, 

pois  não  oferecem  ferramenta  de  groupware,  videoconferência  e  nem  a  disseminação  do 

conhecimento explícito e tácito adquirido dos clientes.

Por  conseguinte,  chega-se  a  conclusão  que  todas  as  empresas  varejistas  do  comércio 

eletrônico estudadas encontram-se no primeiro vetor (Interação com o cliente).

Gráfico 1. Taxa de Conformidade Lohse&Spiller.

Fonte: Autores, 2007.

Percebe-se  que  a  taxa  de  conformidade  de  Loshse&Spiller  das  empresas  pesquisadas 

encontra-se acima de 50%. A empresa Shoptime possui a melhor taxa de conformidade, 75,55%, 

seguida  da  empresa  Magazine  Luiza  com 71,11% e  com uma diferença  maior  esta  a  empresa 

Americanas,  64,44%. Porém nehuma empresa esta  no nível  de “excelência”,  acima de 90% de 

conformidade com o instrumento de Loshse&Spiller.

CONCLUSÕES

Em relação ao objetivo geral  analisar  o  atendimento prestado aos clientes  por  empresas 

varejistas do comércio eletrônico e conforme os dois instrumentos identificados:  Lohse&Spiller 

(1998) e Venkatraman e Hendersen (1998), onde da aplicação prática de ambos em empresas do 

comércio  eletrônico  varejistas,  do  primeiro  descobriu-se  que  as  empresas  não  oferecem  um 

atendimento adequado a seus clientes, assim como quando da análise destas respostas frente ao 

segundo  instrumento,  percebe-se  que  todas  encontram-se  no  primeiro  estágio  de 
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interação/atendimento com o cliente – experiência remota em produtos e serviços.

 No caso da compra de produtos eletrônicos, sejam da linha marrom (televisores e aparelhos 

de som) ou da linha branca (geladeiras e afins), nas lojas como Americanas, Shoptime e Magazine 

Luíza, poderia ser disponibilizada aos clientes links para o site ou o telefone do fabricante ou, ainda, 

dicas  para  melhor  uso e  aproveitamento  dos  produtos  comprados.  Especificamente  no caso  do 

Magazine  Luíza,  que  faz  venda  de  móveis,  sugere-se  disponibilizar  ao  cliente  programas  que 

permitam a  simulação de  ambientes,  onde  este  poderia  ter  a  noção  aproximada  do tamanho  e 

dimensão do produto. 

Não obstante, a possibilidade de assistência técnica e ou troca em caso de problemas devem 

ser mais explícitas, claras e na linguagem dos clientes. 
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