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RESUMO 

 

O objetivo central da presente pesquisa é identificar as soluções que a empresa ALPHA, 

prestadora de serviços para fabricantes e varejistas que atua no Brasil, oferece para o mercado 

a fim de enriquecer a experiência de compra dos consumidores no canal digital (e-commerce), 

assim como investigar quais são as dificuldades e barreiras que podem limitar ou impedir que 

esses trabalhos sejam realizados com êxito no mercado brasileiro, com foco em um varejista 

do segmento de perfumaria. Utilizou-se o método de estudo de caso único (entrevistas semi-

estruturadas com o Gerente de e-commerce e com o Gerente de Contas da empresa e análise 

documental), assim como análise das páginas de produto do site varejista que é cliente da 

empresa ALPHA. Os principais resultados apontaram que: (a) as informações de produtos no 

e-commerce possuem impactos financeiros de aumento de vendas, impactos não financeiros 

de gerar uma experiência de compra positiva, que pode desencadear no comprador uma 

satisfação que lhe incentive a indicar aos seus conhecidos para comprarem no mesmo lugar, 

de padronização de informações, de melhoria na presença, exposição da marca no canal 

digital e de auxílio na execução de uma estratégia de precificação voltada para a qualidade e 

valor percebido e não em preço mais baixo, e (b) que há características do mercado brasileiro 

que dificultam a atuação da empresa ALPHA no Brasil, que vão desde traços culturais dos 

fabricantes, varejistas e compradores, até preocupações técnicas e de segurança para os 

varejistas e compradores. 

 

Palavras-chave: varejo eletrônico; comércio eletrônico; informações de produto; experiência 

do consumidor. 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims at identifying the solutions that the company ALPHA, a service 

provider for manufacturers and retailers that operates in Brazil, offers to the market in order to 

enrich the consumers’ shopping experience in the digital channel ("e-commerce"), as well as 

investigating the difficulties and barriers that may limit or prevent these works from being 

carried out successfully in the Brazilian market, with a focus on a retailer in the perfumery 

segment. The single case study method was used (semi-structured interviews with both 

company’s "e-commerce" Manager and Account Manager along with documental analysis), 

as well as analysis of product pages of the retail site that is a customer of the ALPHA 

company. The main results pointed out that: (a) product information in e-commerce has 

financial impacts of increasing sales, non-financial impacts of generating a positive shopping 

experience, which can trigger buyer’s satisfaction that encourages him to indicate to their 



 

 

acquaintances to buy in the same place, standardizing information, improving presence, brand 

exposure in the digital channel and assisting in the execution of a pricing strategy focused on 

quality and perceived value rather than a lower price, and (b) that there are characteristics of 

the Brazilian market that makes it difficult for the ALPHA company to operate in Brazil, 

ranging from cultural traits of manufacturers, retailers and buyers, to technical and safety 

concerns for retailers and buyers. 

 

Keywords: electronic retail; e-commerce; product information; customer experience. 

 

1 Introdução 

 

Em um mundo cada vez mais tecnológico e conectado à internet (KOTLER; 

KELLER, 2012), e o crescimento dos canais digitais como ponto de experiência e 

principalmente de compra de produtos via e-commerce (comércio eletrônico), canal que 

apresentou crescimento de 73,88% em 2020 em comparação a 2019, e de 175,55% de 2017 

até junho de 2021, de acordo com pesquisa realizada pelo Comitê de Métricas da Câmara 

Brasileira da Economia Digital (2021), torna-se relevante a análise da experiência de compra 

do consumidor nas diversas plataformas digitais, mais especificamente nas páginas de 

produto, que são o ponto de contato que o shopper (comprador)possui com o produto, e 

momento no qual ocorre a decisão final de compra, além de analisar quais são as variáveis e 

fatores que direcionam a tomada de decisão do comprador no e-commerce. 

No canal digital, por mais que o preço do produto seja um dos fatores mais 

importantes para decidir em qual loja será comprado o produto, de acordo com a pesquisa 

“Hábitos de Compra do Consumidor Online”, realizada pela empresa Birdie (2018), ainda há 

outras variáveis que possuem peso considerável na decisão de compra online. Dentre eles, de 

acordo com a mesma pesquisa, destaca-se que 80% dos consumidores desistem de comprar 

um produto por falta de descrição, e que 52,2% dos consumidores julgam que uma boa 

descrição de produto é de suma importância para a tomada de decisão de compra no e-

commerce. 

Além disso, Drucker (2000) analisa que o comércio eletrônico é tão importante para a 

Revolução da Informação quanto a ferrovia foi, em sua época, para a Revolução Industrial, 

pois está gerando transformações e impactos significativos em esferas sociais, econômicas e 

culturais, alterando a relação entre os consumidores e as marcas, que por sua vez, de acordo 



 

 

com Hoffman e Fodor (2010), devem cada vez mais gerar interação e proporcionar incentivos 

para que os consumidores sejam direcionados às suas páginas. 

Neste contexto, será analisado um Estudo de Caso da atuação de uma empresa 

multinacional americana, com foco na sua operação no Brasil, que oferece uma plataforma de 

Gestão e Distribuição de Informações de Produtos nos e-commerces, e como ela trabalha 

junto aos fabricantes de produtos e varejistas com o intuito de levar informações às páginas de 

produtos para melhorar a exposição online e facilitar a tomada de decisão do consumidor, 

assim como os principais desafios que possam impedir ou limitar a sua atuação. 

Assim sendo, o objetivo central da presente pesquisa é identificar as soluções que a 

empresa ALPHA, prestadora de serviços para fabricantes e varejistas que atua no Brasil, 

oferece para o mercado a fim de enriquecer a experiência de compra dos consumidores no 

canal digital (e-commerce), assim como investigar quais são as dificuldades e barreiras que 

podem limitar ou impedir que esses trabalhos sejam realizados com êxito no mercado 

brasileiro, com foco em um varejista do segmento de perfumaria. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória. 

Utilizou-se o método de estudo de caso único para se analisar a empresa americana 

ALPHA do segmento de serviços de tecnologia voltados para e-commerce. A empresa possui 

uma plataforma comercializada no modelo SaaS (Software as a Service) e presta serviços B2B 

(Business to Business), que de acordo com Alves (2002), são transações realizadas entre 

empresas. Os clientes da empresa são fabricantes de produtos e varejistas que possuem 

operação e-commerce. O foco é em sua operação no Brasil, com sede em São Paulo. 

A metodologia de estudo de caso, de acordo com Yin (2001), é uma análise empírica 

para investigação de um fenômeno atual ou recente que está inserido em um contexto real, e 

torna-se relevante o uso desta técnica de pesquisa quando o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidos. Pode ser analisado um caso único ou casos múltiplos, de acordo com a 

complexidade e necessidade da pesquisa e fenômeno a ser estudado. 

O estudo de caso baseia-se em diversas evidências e fontes de dados, e sustenta-se de 

análise teórica prévia para conduzir a análise dos dados oriundos desta metodologia, e de 



 

 

acordo com Yin (2001), pode ser utilizada como metodologia única ou em conjunto com 

outras metodologias. 

 O primeiro passo consistiu em analisar algumas pesquisas realizadas por empresas, 

Comitês, Consultorias e entidades sobre o e-commerce brasileiro, mais especificamente de 

varejistas que vendem produtos para os consumidores finais no Brasil, coletando dados de 

faturamento, crescimento ao longo dos anos, os principais motivos pelos quais os 

compradores decidem comprar produtos online, e as principais dificuldades e motivos que os 

levam a desistir de comprar produtos online. 

 O segundo passo foi analisar 2 páginas de produtos que não possuíam muitas 

informações dos produtos, contendo apenas uma imagem principal, um título e uma descrição 

simples com poucas palavras sobre o produto, e 2 páginas de produtos mais completas, com 

mais imagens de produto, descrições mais detalhadas e recursos visuais que elucidaram os 

benefícios e diferenciais dos produtos. As 4 páginas de produto analisados foram do segmento 

de perfumaria dentro de um site específico. 

 O terceiro passo foi analisar a quantidade de pessoas que interagiram com as 

informações adicionais apresentadas e o quanto essas informações ajudaram na taxa de adição 

de produtos ao carrinho. Estes dados foram coletados e fornecidos pela plataforma da empresa 

estudada, que obteve diversos dados, entre os quais: quantidade de acessos às páginas de 

produto que possuíam as informações adicionais fornecidas pela empresa (Visits), quantidade 

de pessoas que viram as informações adicionais (Viewable Impressions), quantidade de 

pessoas que interagiram com as informações adicionais (Interactions), taxa de interação 

(Interaction Rate), quantidades de interações/cliques realizados nas informações adicionais 

(Clicks), quantidade de consumidores que adicionaram produtos ao carrinho (Cart), 

quantidade de produtos adicionados ao carrinho (Units), percentual de adição de produtos ao 

carrinho dos consumidores que não foram expostos às informações mais completas e atrativas 

(No EC (holdout)), percentual de adição de produtos ao carrinho dos consumidores que foram 

expostos ao conteúdo mais completo e atrativo (EC (treatment)), mediante teste A/B realizado 

pela plataforma de forma automática, percentual de aumento de inclusão de produtos ao 

carrinho devido a presença das informações mais completas e atrativas (Average Lift) e o 

valor em reais que o Average Lift representa (Incremental Value). O relatório foi analisado no 

período de 30 dias, desde 30/06/2021 a 30/07/2021. 



 

 

O quarto passo foi realizar duas entrevistas com dois profissionais da empresa 

ALPHA. O primeiro entrevistado foi o Gerente de e-commerce, responsável pelos clientes 

varejistas no Brasil (entrevista realizada em 30/07/2021), e o segundo foi o Gerente de 

Contas, que é responsável pelos clientes fabricantes de produtos no Brasil (entrevista 

realizada em 21/09/2021). Tais entrevistas seguiram um roteiro contendo 13 perguntas 

(adaptado para ambos os casos (Apêndices A e B), com o objetivo de verificar os principais 

fatores e variáveis que impactam a operação da empresa e que impedem de trabalhar com 

mais fabricantes de produtos e varejistas a levar informações adicionais dos produtos nas 

páginas de produto. 

 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Histórico e Caracterização da empresa ALPHA – Investigação Empírica 

 

A empresa ALPHA é uma empresa americana, com sede em Chicago, Estados Unidos, 

que possui presença global, com escritórios no México, Brasil, Reino Unido, Alemanha, 

França, Polônia, Índia e Austrália. É uma empresa prestadora de serviços para fabricantes de 

produtos e varejistas de todos os segmentos, tamanhos e portes, possuindo mais de 12.000 

marcas de fabricantes e mais de 1.750 varejistas em sua base. Seu serviço é uma plataforma 

de tecnologia na nuvem, no conceito SaaS (Software as a Service) voltado para auxiliar seus 

clientes na gestão das informações de produtos para e-commerce. Tem como visão facilitar o 

comércio global, com uma plataforma eficiente que permita transferir dados de produto entre 

as marcas e os seus clientes. 

Dentre seus serviços, é capaz de criar, receber, editar, adaptar e distribuir diversos 

tipos de informações de produto (textos, imagens, vídeos, ficha técnica, materiais 

complementares) dos fabricantes de produtos para todo e qualquer varejista que esteja em sua 

base de dados e deseje receber estas informações. A sua plataforma é capaz de se adaptar para 

todo e qualquer segmento, motivo pelo qual atende clientes do segmento têxtil, automotivo, 

beleza, eletrônico, saúde, e diversos outros. De acordo com dados da empresa, ela possui mais 

de 3 milhões de produtos em sua base de dados e é líder no segmento em que atua. 

 

4.2 A empresa ALPHA e a experiência com gestão de informações de produto 



 

 

A empresa ALPHA é líder no segmento em que atua, e tem diversas certificações 

globais que comprovam seu conhecimento e experiência na gestão de informações de 

produto. Ela é parceria certificada da empresa GS1, uma associação global sem fins 

lucrativos, que é responsável pela padronização de comunicação global de produtos entre 

empresas, sendo o mais conhecido desses padrões o código de barras, que regulariza e 

padroniza as informações de produtos que devem ser enviadas e utilizadas no cadastro entre 

fabricantes e varejistas. Além disso, o diretor executivo da empresa (Chief Executive Office, 

ou CEO) da empresa ALPHA é conselheiro da GS1. Devido a essa parceria, a empresa segue 

as normas e regulações da GS1, mantendo o padrão de criação, manipulação e envio das 

informações de produto entre seus clientes e garantindo qualidade e precisão nos dados 

trafegados. 

Além disso, a empresa ALPHA possui diversas soluções e recursos que permitem aos 

fabricantes de produtos levarem mais informações aos seus consumidores finais, de forma 

mais interativa e dinâmica, que é de suma importância para o contexto de e-commerce, como 

é ressaltado por ambos os entrevistados da empresa como recursos que geram impacto mais 

positivos tanto para os fabricantes quanto para os varejistas. 

 

4.3 Como a pandemia do Covid-19 impactou o mercado de e-commerce e a empresa 

ALPHA 

Em relação a solução de informações adicionais que a empresa ALPHA oferece, de 

acordo com a entrevista realizada com o Gerente de e-commerce, é uma solução muito bem 

vista pelos varejistas, principalmente após o advento da pandemia, pois houve um 

crescimento exponencial do e-commerce e os varejistas que não se preocupavam com sua 

presença digital, agora estão buscando soluções e formas de melhorar sua presença, e os que 

já estavam preocupados com a sua presença digital, agora vêem a empresa ALPHA como uma 

grande parceira para potencializar e melhorar as páginas de seus produtos e a experiência dos 

seus consumidores. Ele estima que cerca de 90% dos novos varejistas que ele apresenta a 

solução reagem de forma positiva e aceitam utilizá-la em seus sites de e-commerce. Mesmo 

com grande aceitação, ele crê que os que não aceitam a solução é devido, principalmente, a 

limitações do próprio varejista, tais como regras de Compliance, reestruturação ou limitação 

técnica. Ainda afirma que os conteúdos mais interativos, tais como Carrossel de imagens, 



 

 

Tour Interativo, Vídeos e Tabelas Comparativas são os que mais chamam a atenção dos 

varejistas que ele atende, e que os próprios varejistas destacam esses recursos como os mais 

interessantes e intuitivos. 

A visão do Gerente de Contas corrobora com a visão do Gerente de e-commerce. 

Segundo ele, com o advento da pandemia, o mercado de e-commerce cresceu muito e devido 

às restrições de acesso e abertura das lojas físicas pelo Brasil, os fabricantes de produtos 

notaram a necessidade de se promover dentro dos e-commerces dos varejistas. Por este 

motivo, houve um aumento na busca da solução oferecida pela empresa ALPHA desde 2020, 

e puderam promover o serviço para novos fabricantes de produtos, que perceberam benefícios 

não só de aumento de vendas, mas também e principalmente puderam adotar padrões de 

conteúdo para suas marcas, promover as marcas de forma mais efetiva e proporcionar mais 

informações para os shoppers. Ele confirmou ainda que a aceitação dos fabricantes foi 

acelerada e motivada pela pandemia, pois impactou a forma como os shoppers buscam por 

produtos no e-commerce. 

 

4.4 Informações de Produtos e os impactos na decisão de compra 

Dentro do e-commerce, disponibilizar mais informações sobre os produtos torna-se 

essencial para que o comprador possa tomar a decisão de compra, de acordo com pesquisas da 

empresa Birdie (2018). 

O Gerente de e-commerce da empresa ALPHA fez um relato pessoal e de seus 

conhecidos na experiência de compra online que teve recentemente, em páginas de produto 

que geralmente ele só vê a imagem principal do produto e não é o suficiente para a tomada de 

decisão. 

 

4.5 Conteúdo Interativo é preferido pelos consumidores 

De acordo com Hoffman e Fodor (2010), as marcas precisam proporcionar mais 

interação e oferecer incentivos para gerar atenção dos consumidores e direcioná-los às suas 

páginas. Isso é confirmado também por um estudo realizado pela Content 4 Demand (2014), 

que constatou que 91% dos consumidores preferem conteúdo interativo e visual em 

detrimento de um conteúdo estático e tradicional. Já um estudo de 2015 da 



 

 

PricewaterhouseCoopers (2015) observou que 31% dos consumidores preferem compras 

online pela maior facilidade de comparar produtos do que nas lojas físicas. 

Os recursos e funcionalidades que a empresa ALPHA oferece, tais como Tour 

Interativo, que são imagens com botões clicáveis com mais detalhes (figura1), vídeos 

(figura2) e tabelas comparativas com informações sobre cada modelo comparado (figura3), 

proporcionam mais interação e comparação nas páginas de produto e estão alinhados aos 

interesses dos consumidores, conforme dados apresentados anteriormente. 

 
Figura 1. Tour Interativo (imagem com botões clicáveis). 

Fonte: Site do varejista analisado (2021) e editado pelo autor. 

 
Figura 2. Vídeo da campanha do produto. 

Fonte: Site do varejista analisado (2021) e editado pelo autor. 

 



 

 

 
Figura 3. Tabela comparativa com informações sobre cada modelo apresentado. 

Fonte: Site do varejista analisado e editado pelo autor (2021). 

 

Os relatórios de interação com as informações adicionais, coletados e fornecidos pela 

plataforma da empresa ALPHA, comprovam que de todos os recursos e funcionalidades 

presentes nas informações adicionais das páginas analisadas, 64,59% dos cliques gerados 

foram nos recursos que permitem mais interação, sendo 36,69% na Tabela Comparativa 

(Comparison Table), e 27,90% no Tour Interativo (Interactive Tour), como mostra a figura 4. 

Isso evidencia mais uma vez o interesse do consumidor por informações que permitem 

interação. 

Além dos relatórios, ambos os entrevistados confirmaram que os fabricantes e 

varejistas citaram os recursos mais interativos como sendo os mais interessantes e preferidos. 

Do lado dos fabricantes, a Tabela Comparativa gera interesse pela possibilidade de criar uma 

rede dentro das informações de cada produto, fazendo com que cada produto destacado na 

tabela direcione para os demais produtos da linha ou da marca em questão, mantendo o 

consumidor dentro das opções que o fabricante oferece. Do lado dos varejistas, o Carrossel/ 

Passo a Passo é um recurso intuitivo e didático que ensina o consumidor a aplicar o produto, e 

o Tour Interativo permite dar mais detalhes do produto de forma dinâmica e interativa. 



 

 

 
Figura 4. Relatório de Interação com os recursos. 

Fonte: Relatório da empresa ALPHA (2021). 

 

4.6 Impactos Financeiros das Informações de Produto no e-commerce 

O relatório fornecido pela empresa analisada comprovou, mediante teste A/B 

realizado, que os compradores que tiveram acesso às informações mais completas, atrativas e 

interativas dos produtos analisados, tais como ícones interativos dentro da imagem principal 

do produto, conforme figura5, apresentaram uma taxa de adição ao carrinho superior do que 

os compradores que não tiveram acesso a estas informações. Os dados coletados mostraram 

um aumento na taxa de inclusão de produtos ao carrinho (Lift) de 138,95%, representando um 

aumento de R$25.208,19 (Incremental Value) no período analisado, de 30/06/2021 a 

30/07/2021, conforme figura 6. 

 

 
 

Figura 5. Ícones interativos dentro da imagem principal do produto. 

Fonte: Site do varejista analisado e editado pelo autor (2021). 

 

 

 
Figura 6. Relatório de aumento no percentual de adição de produtos ao carrinho. 

Fonte: Relatório da empresa analisada e editado pelo autor (2021). 

 

Adicionalmente aos dados expostos acima, de acordo com o Gerente de Contas da 

empresa ALPHA, as pesquisas feitas pela própria empresa mostram que o aumento médio de 



 

 

vendas devido a adição de informações adicionais é entre 12% a 50%, a depender do 

segmento e período analisado, e que alguns segmentos tiveram alta devido também a 

pandemia, mas ele afirma que há um crescimento mínimo de 12% se o fabricante criar um 

conteúdo bem elaborado e se assegurar de que o shopper  possua toda a informação necessária 

para estar seguro em efetuar a compra. Os fabricantes que ele atende também já mencionaram 

crescimento em vendas, sem divulgar os números por questão de confidencialidade.  

Já os clientes varejistas atendidos pelo Gerente de e-commerce já compartilharam 

dados de aumento de vendas devido a solução oferecida pela empresa. Três varejistas 

atendidos por ele participaram de eventos presenciais e virtuais junto à empresa ALPHA e 

foram realizados Business Cases (estudos de caso) com eles, nos quais é citado aumento 

médio de aumento de vendas de 26%, 40% e de 90%, respectivamente. 

 

4.7 Impactos Não Financeiros das Informações de Produto no e-commerce 

 De acordo com Agner (2009), o fracasso de negócios online pode ser atribuído, em 

parte, por não considerar a necessidade e características dos usuários. Gomes e Leal (2003) 

afirmam que a estratégia mais eficiente para gerar uma compra mais rápida é o varejista de e-

commerce satisfazer o máximo das expectativas e necessidade do shopper, gerando assim 

uma experiência positiva, que por sua vez, é um fator preponderante para que o shopper se 

disponha a indicar o varejista para o seu círculo social, segundo Reichheld (2003). Com base 

nisso, e sabendo que a necessidade de informações de produto é de extrema importância para 

a experiência de compra do consumidor, conforme destacado anteriormente, é um dos 

elementos que deve ser considerado e trabalhado dentro de uma página de produto. 

 O gerente de contas da empresa ALPHA afirma que os fabricantes também sentem 

benefícios de padronização de conteúdo para marca, pois podem utilizar as mesmas 

informações para diversos varejistas, podendo promover a marca de forma uniforme e 

mostrando-se mais efetivos na comunicação digital para seus shoppers e consumidores. Ele 

confirmou a importância deste ponto principalmente para marcas que possuem uma presença 

muito pulverizada no mercado, presentes em varejistas de diversos segmentos, tamanhos e 

localizações, sendo muito mais fácil o envio das informações de produtos e a padronização no 

mercado, tornando-se ainda mais crítico para marcas com alta reputação e reconhecimento 

público, que possuem um nome a zelar, minimizando riscos por informações divergentes, 



 

 

desatualizadas ou incompletas. Além disso, ele diz que os fabricantes, ao poderem explorar 

todos os benefícios e diferenciais do produto, têm a possibilidade de justificar um preço mais 

alto em relação aos similares da concorrência. Desta forma, o serviço da empresa ALPHA é 

uma forma de agregar valor ao produto, principalmente para fabricantes que possuem 

produtos de alto valor agregado e estratégias de precificação voltadas para qualidade do 

produto e não para o preço mais baixo do mercado. 

 Adicionalmente, o gerente de contas também considerou como benefício para os 

fabricantes o uso da funcionalidade de Tabela Comparativa, que permite a interligação de 

produtos e a criação de uma rede que conecta um produto com os demais da mesma linha ou 

marca apresentada. Ele informa que em uma página de produto, o varejista acaba 

apresentando outras opções de produtos similares, porém de marcas concorrentes, e o uso da 

Tabela Comparativa permite que o fabricante tenha um pouco mais de controle na página e 

apresente produtos da mesma marca antes que o consumidor veja produtos de outras marcas. 

Um exemplo fornecido por ele foi de um fabricante de shampoo, que com a Tabela 

Comparativa foi capaz de apresentar produtos complementares, como condicionador, creme 

de pentear e etc., permitindo ao shopper clicar nestes produtos e ter acesso a eles, gerando 

uma possibilidade de cross-selling (venda cruzada), que de acordo com Kamakura, 

Ramaswami e Srivastava (1991), é uma das principais estratégias para gerar relações mais 

profundas com os consumidores e incrementar o relacionamento entre eles e as marcas. 

 Finalmente, o gerente de contas também ponderou que os relatórios obtidos pela 

empresa ALPHA confirmam o real interesse que o shopper possui pelo produto, pois qualquer 

interação na informação adicional fornecida, principalmente pelos recursos mais interativos, é 

um sinal de que existiu curiosidade e interesse por aquele produto, além de permitir testes 

A/B, ao comparar o engajamento e interação em certos tipos de materiais visuais. Como 

exemplo, ele citou uma imagem de uma pessoa sorrindo, que poderia gerar uma quantidade de 

cliques, enquanto uma imagem de uma pessoa chorando, poderia gerar mais ou menos 

cliques, obtendo parâmetros para uma análise e qualificação do comportamento e perfil do 

shopper, verificando qual tipo de informação ou material visual desperta maior interesse e 

gera mais interação, tornando-se assim uma fonte de dados para os fabricantes e varejistas 

usufruírem e testarem hipóteses e cenários diversos de comunicação digital. 



 

 

 Já o gerente de e-commerce da empresa ALPHA afirma que os varejistas que ele 

atende também citam redução de devoluções de produtos, pois com informações mais 

detalhadas e minuciosas, a chance do shopper comprar um produto e não ficar satisfeito, por 

não ter certeza do que estava comprando, ou por achar que possuía determinando atributo, 

funcionalidade ou característica é minimizada, e com isso a taxa de devolução é reduzida. Isso 

é um ponto muito importante para os varejistas, pois a logística reversa por devolução é 

custosa, além de ser uma experiência negativa para o consumidor, que acaba atribuindo culpa 

tanto ao varejista quanto ao fabricante do produto. A taxa de devolução de produtos no e-

commerce, de acordo com estudo realizado pela Invesp (2011), é de pelo menos 30%, e entre 

os motivos elencados pelos consumidores, 22% disseram que o produto recebido parecia 

diferente do que foi visto no site.  

 

4.8 Dificuldades e barreiras que limitam a atuação da empresa ALPHA no Brasil 

 De acordo com os entrevistados, há alguns fatores que limitam a atuação da empresa 

ALPHA no Brasil, tanto no âmbito dos fabricantes e varejistas, como também do próprio 

consumidor brasileiro e seus aspectos culturais. 

 Para o gerente de contas, em relação aos fabricantes, ele sente uma questão cultural do 

mercado brasileiro, no qual ainda há muita desconfiança e relutância em investir em algo que 

é novidade. O mercado digital, e-commerce e redes sociais são áreas recentes, nos quais há 

muita dificuldade para os fabricantes conseguirem investimentos relevantes, mensurarem os 

resultados e retornos concretos, e por isso é difícil, na visão do gerente de contas, conseguir 

convencer novos fabricantes a utilizarem os serviços da empresa ALPHA para melhorar as 

informações de produtos nos e-commerces. Isso se agrava, ainda de acordo com o gerente de 

contas, no cenário de pandemia, no qual os fabricantes precisam, mais do que nunca, dosar 

seus investimentos, serem cautelosos e assertivos nas ações e obterem o máximo de retorno 

no menor tempo possível. 

O gerente de e-commerce complementa essa visão afirmando que há uma diferença 

muito grande de orçamento voltado para ações digitais em alguns segmentos. Enquanto o 

segmento de beleza e cosméticos possui vendas online de cerca de 50% do faturamento total, 

de acordo com alguns varejistas que o gerente de e-commerce atende, fabricantes inseridos 

neste segmento conseguem um nível de investimento maior para o canal, já segmentos como 



 

 

o alimentar ou o de construção ainda possuem uma presença muito pequena no canal             

e-commerce, e isso dificulta os fabricantes a investirem neste canal e, consequentemente, 

impacta a abertura e exploração de novos segmentos pela empresa ALPHA. 

Para o gerente de contas, outro ponto que limita a atuação da empresa ALPHA no 

mercado brasileiro é a falta de automação nos processos. Ele afirma que para poder fornecer o 

serviço da forma mais rápida e eficiente possível, com menos custo e trabalho de todos os 

stakeholders, é necessário também automatizar boa parte dos processos, e isso é algo que 

ainda há muita resistência, em sua visão, principalmente por parte dos varejistas, pois alguns 

solicitam a validação deles próprios das informações que serão adicionadas em suas páginas 

de produtos ou da inclusão das informações de forma manual em seu site, não de forma 

integrada e automatizada como a empresa ALPHA oferece e prefere atuar. Ele julga que isso 

é uma característica cultural do mercado brasileiro, que ainda não confia plenamente na 

automação de processos e exige validações humanas em diversas etapas. Outra característica 

citada por ele, que corrobora para a característica cultural, é que o Brasil ainda tem um certo 

atraso em relação a outros países mais desenvolvidos no comércio eletrônico, e possivelmente 

este seja um dos motivos que penalize a relação entre a empresa ALPHA e os varejistas e 

torna-se um ponto de dificuldade para automatizar os processos. 

Já para o gerente de e-commerce, em relação aos varejistas, há alguns pontos que 

prejudicam a atuação e o crescimento da empresa ALPHA. Preocupações técnicas de 

integração, limitação de sistemas e regras de Compliance são os principais fatores que 

impactam nas negociações com os varejistas que ele atende. Além disso, a limitação por parte 

da empresa ALPHA em não conseguir integrar com aplicativos móveis, que é considerado por 

ele uma crescente no mercado brasileiro, onde muitas vezes os próprios varejistas incentivam 

os shoppers a usarem o aplicativo, é um ponto que impede a atuação de forma holística da 

empresa ALPHA. O gerente de contas confirma essas preocupações, e em sua visão, os 

varejistas também têm preocupações na coleta de dados que é feita pela empresa ALPHA, 

pois muitas vezes os varejistas pensam que os dados coletados serão de informações 

estratégicas, privilegiadas ou de valores monetários, o que não é necessariamente o caso. 

Toda e qualquer coleta de dados é validada previamente com cada varejista, e existe a opção 

de não coletar nenhuma informação, mas alguns varejistas ainda ficam preocupados e até 

mesmo desconfiam que os dados possam ser coletados mesmo sem a aprovação e ciência 



 

 

deles. Outra preocupação mencionada pelo gerente de contas é que os varejistas se preocupam 

muito com a performance do site deles, e acreditam que as informações adicionais oriundas 

da empresa ALPHA poderiam impactar o tempo de carregamento da página de produto, que é 

uma variável de extrema importância para que o shopper converta sua visita em compra. 

Considerando o impacto do carregamento da página para os varejistas, este ponto exige 

validações técnicas e testes para que os varejistas se sintam confortáveis em receber as 

informações adicionais da empresa ALPHA. 

Finalmente, para o gerente de contas, há mais uma variável cultural que diz respeito a 

como os shoppers brasileiros se comportam dentro do canal e-commerce e também a 

resistência a aderirem a este canal. Para ele, a empresa ALPHA deve se preocupar não só em 

ajudar os fabricantese varejistas a entenderem a importância dos investimentos voltados para 

o canal digital, mas também auxiliar o shopper e consumidor brasileiro a entender a 

importância, comodidade e diferenciais de realizar compras online. Sabendo que as vendas 

online no Brasil representaram somente 11% do total de vendas em 2020, de acordo com o 

índice SpedingPulse, um número muito baixo se comparado ao número da China, no qual 

42,4% das vendas foram feitas “online” em 2020, de acordo com dados da eMarketer (2021), 

percebe-se uma diferença muito grande, e para o gerente de contas, isso é devido a uma 

resistência muito grande dos brasileiros de realizar compras online. Essa visão é corroborada 

por Albertin e Moura (1998), que afirmam que a utilização do comércio eletrônico é associada 

a questões culturais, pois ainda há muitas pessoas que preferem ir até uma loja física para 

verificarem o produto, ainda que isso possa custar mais do que no e-commerce. Ainda de 

acordo com Albertin e Moura (1998), outro fator importante para a utilização do comércio 

eletrônico é que o sistema deve oferecer recursos para que as transações online possam ser 

realizadas de forma consolidada e praticadas com segurança. Dados de uma pesquisa da 

Mintel apontam o medo e insegurança de fornecer dados pessoais nos e-commerces como 

uma das principais barreiras para o crescimento das vendas online, com 30% dos usuários 

afirmando terem medo de golpes ou fraudes em sites falsos. 

 

 

 

 



 

 

5 Conclusões 

 

 Resgatando-se o objetivo central da presente pesquisa tem-se: identificar as soluções 

que a empresa ALPHA, prestadora de serviços para fabricantes e varejistas que atua no Brasil, 

oferece para o mercado a fim de enriquecer a experiência de compra dos consumidores no 

canal digital (e-commerce), assim como investigar quais são as dificuldades e barreiras que 

podem limitar ou impedir que esses trabalhos sejam realizados com êxito no mercado 

brasileiro, com foco em um varejista do segmento de perfumaria. 

Após o que foi exposto na investigação empírica, conclui-se que as informações de 

produtos no e-commerce possuem um papel de extrema importância e impactos não só 

financeiros, ao gerar aumento de vendas pelo detalhamento e diferenciação do produto para o 

shopper, mas também impactos não financeiros, tais como gerar uma experiência de compra 

positiva, que pode desencadear no shopper uma satisfação que lhe convença a indicar aos 

seus conhecidos para comprarem no mesmo lugar, para os varejistas, e padronização de 

informações, melhoria na presença, exposição da marca no canal digital e auxilio na execução 

de uma estratégia de precificação voltada para a qualidade e valor percebido e não em preço 

mais baixo, para os fabricantes.  

Entretanto, destacaram-se algumas características do mercado brasileiro que impactam 

consideravelmente a atuação da empresa ALPHA no Brasil, tais como traços culturais dos 

fabricantes, que ainda não investem no canal digital de forma ampla, dos varejistas, que 

possuem certa resistência a automatizar processos, além de preocupações e limitações 

técnicas, e principalmente dos consumidores brasileiros, ainda muito receosos em realizar 

compras no e-commerce por preferirem ver o produto fisicamente e também por preocupações 

com a segurança de fornecer informações pessoais. 
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