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SOLUÇÕES EM NEGÓCIO
ELETRÔNICOS

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
CESTA DE COMPRA
Serviço onde o cliente pode escolher vários produtos
antes de finalizar a compra, muito indicado para lojas
de varejo, pois pode adquirir muitos produtos e fazer
uma única transação. Este serviço está disponível em
muitas lojas virtuais no Brasil.

Fonte: http://goo.gl/JtwEih

SITE ASSOCIADO

Fonte: http://goo.gl/USkQgR

Permite que outros sites comercializem seus
produtos e ganham comissão pelas vendas, é
um mecanismo que aumenta o alcance do site
com um custo baixo.

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
LISTA DE DESEJOS / LISTA DE CASAMENTO / LISTA DE PRESENTE
Autoriza pessoas criarem listas
de presentes que gostariam de
ganhar, muito indicado para
sites que tenham muitas
mercadorias, facilitando assim
que os convidados encontrem
os produtos mais adequados
para presentear.
Fonte: Próprio site da Jurandir

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
GOLD BOX
Serviço que pode ser utilizado para finalizar as compras por impulsos, são
descontos “secretos” que uma loja pode disponibilizar para o cliente. Deve
ser interpretado como oportunidade única de compra pelo cliente, podendo
ser feito com produtos parados em estoque ou quando se negocia bom
valor com fornecedor.
Muito importante ter conhecimento
do perfil de compra do seu cliente,
pois oferecer um Gold Box em que o
não percebe como uma oferta
especial, pode banalizar sua ação.
Fonte: Próprio site do Submarino

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
NOVIDADES E RECOMENDAÇÕES
Com base no conhecimento do perfil do seu
cliente, histórico de vendas e pesquisas, a loja
pode oferecer produtos específicos, novidades
do mercado através de uma oferta especial.

Fonte: http://goo.gl/Y6aO7X

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
FILTRO
O site permite que a loja virtual ofereça filtro
colaborativo com o objetivo de auxiliar o cliente
a ver produtos similares ou complementares ao
que ele está pesquisado, muito indicado para
sites que trabalham com variedades e varejo.

Fonte: http://goo.gl/YYXHAf

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
MAIS COMPRADOS
Apresenta em algum local do site o ranking dos produtos mais
comprados, normalmente os modismos de época, estratégia que
pode influenciar uma compra não planejada ou por impulso se tiver
uma condição especial.

O nome escolhido pelo site Ricardo
Eletro foi “Mais vendidos”, mas
trata-se da mesma estratégia de
agregar valor ao serviço da loja
virtual.
Fonte: http://goo.gl/uXIdkI

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
VALE PRESENTE OU CUPOM
Serviço que permite que uma
pessoa presenteie outra por
e-mail podendo enviar um link
com o presente comprado ou
enviar um código e a pessoa
escolhe o item que quiser.
Fonte: http://goo.gl/R4reUx

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
LEILÕES
Normalmente utilizado para produtos
usados, permite que clientes disputem
o mesmo produto.
Fonte: http://goo.gl/3cYqEB

BUSCA

Fonte: http://goo.gl/BBROZG

Bastante comum nos sites de comércio eletrônico, facilitando a busca
dos produtos desejados pelo cliente. A busca pode ser através de
categorias ou não.

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
OPINIÃO
Serviço que vem ganhando espaço no comércio eletrônico, permite que as
pessoas comentem e troquem informação sobre produtos e serviços, além
de mostrar transparência por parte da loja, receber opinião real do
consumidor final, ele se sente integrado a loja e ao produto. Esse tipo de
canal deve ser monitorado pela empresa constantemente, ali possivelmente
terá ótimas recomendações, mas pode ter também clientes insatisfeitos
reclamando de algum produto em especial.

Fonte: http://goo.gl/oel3A3

MARKETING
QUAIS OS SERVIÇOS QUE AGREGAM VALOR PARA
LOJA VIRTUAL?
INDICAÇÕES DE OUTROS USUÁRIOS
Serviço que permite o usuário indicar a oferta em especial para um
amigo, muito utilizado em promoções de produtos e serviços.

Fonte: http://goo.gl/cZOj3E

COMO DEVE SER O LAYOUT DA LOJA VIRTUAL?
A criação do layout para uma loja virtual deve seguir alguns padrões,
da mesma forma que existem dicas para desenvolvimento de um
bom site, vale também para o visual da loja virtual.

•
•

Projetar de forma organizada todos os itens que deve constar na página;
Desenhar os caminhos de onde entrar e por onde sair;
Colocar na página quais os segmentos a loja trabalha;
Se é que existe produto suficiente, saber como dividi-los;
Escolher quais serviços adicionais;
De que forma expor para os clientes na tela de um computador.
A loja virtual precisa ser organizada para que o usuário não se
sinta perdido, não crie a percepção de confusão quando
estiver navegando.
Lembre-se que o contato com o consumidor do outro lado é
através de um clique. A loja virtual precisa ser atraente.

Fonte: http://goo.gl/wgD2mg

•
•
•
•
•
•

Fonte: http://goo.gl/7929Ut

MARKETING

MARKETING
COMO DEVE SER O LAYOUT DA LOJA VIRTUAL?

• A arquitetura da loja virtual é desenvolvida e apresentada
pelo fornecedor escolhido para criar o layout;
• Esses fornecedores são profissionais habilitados para
desenvolverem estes produtos;
• É responsabilidade da empresa passar todas as informações e
necessidades para que o desenvolvedor crie o projeto.

Fonte: http://goo.gl/vjOJAh

MARKETING
COMO DEVE SER O LAYOUT DA LOJA VIRTUAL?

Os itens que tem influência direta no layout da loja são:

•
•
•
•

Cor;
Tipografia
Conteúdo
Imagem

Fonte: http://goo.gl/97WBXG

MARKETING
PORQUE TER BANCO DE DADOS DA LOJA VIRTUAL?
• Esse é o ponto chave para trabalhar o
marketing de uma loja virtual;
• Conhecer seus clientes detalhadamente;
• Oferecer produtos que despertam o
interesse, satisfaça o desejo e necessidade.
Fonte: http://goo.gl/5cxaSz

O banco de dados é fundamental para que a empresa conheça o perfil
do seu consumidor, organize os dados para criar ações dirigidas para
grupo de cliente, oferecer condições especiais para cada uma dessas
pessoas, já que muito provável que sejam diferentes um das outras.

MARKETING
PORQUE ANALISAR HISTÓRICO?

A análise do histórico de
compra dos seus clientes
abre muitas oportunidades
para que sua loja virtual
crie ofertas especiais para
os clientes.

Fonte: http://goo.gl/wawLtt

MARKETING
PORQUE ANALISAR HISTÓRICO?
• Qual a forma de pagamento
preferida pelos seus clientes;

• Se o cliente optar por cartão de
crédito você poderá negociar com
as operadoras condições ainda
melhores para que o cliente
compre mais;

Fonte: http://goo.gl/MXNAO2

• Detectar nesses históricos qual o produto o seu cliente
tem o hábito de comprar, com que frequência e quantas
parcelas normalmente efetuam o pagamento.
São todos dados valiosos para criar estratégias de vendas.

MARKETING
PORQUE ANALISAR HISTÓRICO?
Perfil do Neoconsumidor
A constante expansão dos canais e
ferramentas de consumo faz emergir
um novo perfil de consumidor: o
neoconsumidor. O termo é atribuído
àqueles que, além de terem acesso
às lojas físicas, está em contato com
outros canais de venda, inclusive os
digitais, como internet, TV interativa
e celular. A inserção dos canais
digitais na vida das pessoas permitiu
que o consumidor tivesse acesso
global às informações e às
ferramentas para comparação e
pesquisa de uma forma mais rápida.
(SOUZA, 2009).
Fonte: www.brazucadevweb.com.br

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
A divulgação da loja virtual é um item fundamental para sucesso com
vendas, esta é a forma para as pessoas conhecerem a empresa no
ambiente virtual.
Da mesma forma que ocorre com as lojas físicas, é preciso:

•
•
•
•
•

Desenvolver o plano de comunicação;
Determinar os objetivos a empresa quer alcançar;
Avaliar o perfil do seu público-alvo;
Falar de uma forma que o seu público entenda a mensagem;
Elaboração da mensagem e seleção dos meios (mecanismos de
buscas, banners, blogs, etc);
• Avaliação para medir os resultados adquiridos.

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL

Clique aqui para ver o vídeo sobre Mecanismo de Busca
Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=l5vNkhZPg28

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
Vamos conhecer os meios mais comuns para divulgar uma loja
virtual:
MECANISMO DE BUSCAS
O cadastro da loja virtual nos
mecanismos de buscas não tem custo e
se bem desenvolvido pode trazer
excelentes resultados para a empresa.
Fonte: http://goo.gl/ihZ33v

Existe um volume muito grande de internautas, a maioria utiliza os
mecanismos de buscas para pesquisa de produtos, preços, entre outros,
essa ferramenta é fundamental para a loja virtual ser encontrada na rede.

MECANISMOS DE BUSCA
VÍDEO EXPLICANDO COMO É UM MECANISMO DE BUSCA

Clique aqui para ver o vídeo sobre
Mecanismo de Busca

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=pMqwSBzV7M0

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
Vamos conhecer os meios mais comuns para divulgar uma loja virtual:
LINK PATROCINADO
O link patrocinado é um novo modelo
de divulgação utilizado pelas empresas
na internet, principalmente pelas lojas
virtuais, vem ganhando espaço entre as
mídias digitais. É um tipo de serviço
pago, ofertado pelos mecanismos de
buscas, que através de anúncios, as
empresas são destacadas e posicionam
melhor nos sites de buscas.

Fonte: http://goo.gl/z4oTLE

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
Vamos conhecer os meios mais comuns para divulgar uma loja virtual:
LINK PATROCINADO

Uma campanha de link patrocinado é
elaborada através do levantamento de
palavras-chaves relevante e comum ao
segmento da empresa contratante do
serviço, uma empresa de que trabalha
com produtos de informática, vai
selecionar as palavras pertinentes ao
segmento.

Fonte: http://goo.gl/z4oTLE

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
Vamos conhecer os meios mais comuns para divulgar uma loja
virtual:
BANNERS
Foi o elemento que iniciou a era da
publicidade digital, e ainda hoje, o
banner é utilizado com frequência pelas
agências para fazer propaganda na
internet. Uma campanha online através
de banner tem a força de atrair muitos
clientes, porém sua característica
principal é divulgação e posicionamento
de marca, Isto é, fortalecimento da
imagem.

Fonte: http://goo.gl/cIzRRy

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
Vamos conhecer os meios mais comuns para divulgar uma loja
virtual:
BANNERS
O sucesso de uma campanha de banners na
internet depende muito da escolha dos sites
que serão publicados, o público-alvo e o
conteúdo escolhido são bastante relevantes,
deve estar diretamente ligado ao produto ou
serviço que pretende divulgar.
Fonte: http://www.americanas.com.br

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
Vamos conhecer os meios mais comuns para divulgar uma loja
virtual:
BANNERS
Os banners são peças normalmente
animadas em flash, programa que
possibilita movimento, som e com link
direto para o site do anunciante. A
mensagem do banner precisa ser bem
elaborada, criativa, afinal seu objetivo
é atrair o internauta para a peça e
clicar.
Fonte: http://goo.gl/l3YOau

MARKETING
COMO VOU DIVULGAR A MINHA LOJA VIRTUAL
Vamos conhecer os meios mais comuns para divulgar uma loja
virtual:
E-MAIL MARKETING
E-mail marketing é uma ferramenta
valiosa para comunicação digital, é a
oportunidade que a empresa tem de se
comunicar diretamente com o cliente.
Muitas empresas utilizam o e-mail
marketing de forma inadequada, ou seja,
envia e-mail para usuários desconhecidos
oferecendo promoções, tornando-se
assim um SPAM.
Fonte: http://goo.gl/VVBWEQ

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
O QUE É LOGÍSTICA
“A logística é o processo de elaboração, implementação e controle de
um plano que serve para maximizar, da produção ao consumo,
enfrentando custos, a eficiência e a eficácia do fluxo e da gestão das
matérias-primas, semi-acabados, produtos acabados e informações;
tudo isso conforme às exigências dos clientes” (Council of Logistics
Management – EUA)
Em resumo: “Logística é a arte de
comprar, receber, armazenar,
separar, expedir, transportar e
entregar o produto/serviço certo,
na hora certa, no lugar certo, ao
menor custo possível.” Fonte: Wikipéia
Fonte: http://goo.gl/5ZXrk7

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
O QUE É LOGÍSTICA
O GERENCIAMENTO LOGÍSTICO
•
•
•
•
•
•

Fluxo de compras de matérias-primas;
Operações de produção e transformação;
Controle de materiais e processos;
Produtos acabados;
Gerenciamento de transporte;
Distribuição de produtos destinados a vendas.

Fonte: http://goo.gl/CJd0D7

– Desde depósitos intermediários até a chegada dos produtos aos consumidores finais”

Fonte: Hong Yuh Ching

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA INTEGRADA: CONCEITO
Produto
Preço

Promoção
Praça

Serviço
Ao Cliente
Compras
ou vendas

Transporte

Estoques

Armazenagem

A base do conceito de
logística integrada consiste
em entender que a logística
deve ser vista como um
instrumento de marketing,
uma ferramenta gerencial,
capaz de agregar valor por
meio dos serviços prestados.

Processamento
de pedidos

Modelo conceitual de logística integrada
Fonte: Adaptado de Lambert, Douglas M. Strategic Logistics Management.

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
DIFERENÇA LOGÍSTICA TRADICIONAL
VERSUS LOGÍSTICA E-COMMERCE
O e-commerce B2C necessita de uma logística
diferenciada com características particulares e que
não estão presentes na logística tradicional, como,
por exemplo, a integração entre a informação sobre
a disponibilidade de determinado produto pelo site –
front-end – e a real disponibilidade deste produto
em estoque – back-office.

Fonte: http://goo.gl/PbSZX7

Na verdade, na logística tradicional, pensa-se num bem como algo material,
com sua posição física bem estabelecida. Na logística virtual, o importante é
sua disponibilidade quando necessário, não importando onde este esteja,
nem mesmo se já está fabricado ou não, desde que possa ser disponibilizado
quando exigido (Coelho e Cristo, 2007)

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA E-COMMERCE

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA E-COMMERCE
Transportando-se os conceito citados para o
ambiente de comércio eletrônico, imagine
uma situação em que, depois de adquirir o
produto desejado pela internet através de
um site de e-commerce, o mesmo demore a
ser entregue pelo vendedor ou, pior do que
isso, ele simplesmente não seja entregue.
Fonte: http://goo.gl/8WR2NB

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE
Para se evitar esse tipo de risco, faz-se
necessário um planejamento adequado
da operação logística, considerando-se
principalmente os três aspectos abaixo:
• Gerenciamento dos estoques
• Gerenciamento das entregas
• Gerenciamento do ciclo de suprimentos

Fonte: http://goo.gl/B66igy
Fonte: http://www.e-commerce.org.br/artigos/logistica_aplicada_ao_e-commerce.php

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE
LOGÍSTICA I: GERENCIAMENTO DOS ESTOQUES
• A informação de estoque disponível dos produtos no site deve está
plenamente alinhada com a real disponibilidade dos produtos no
estoque da empresa vendedora, garantindo-se assim a entrega do
produto adquirido pelo cliente.
• Para tanto, faz-se necessária a integração do sistema de controle de
estoque com a solução de e-commerce de maneira que não
ocorram defasagens da informação.
• O sistema de controle de estoques dispare a reposição automática
dos produtos a partir do alcance do estoque mínimo, acionando o
ciclo de suprimentos junto aos fornecedores
Fonte: http://www.e-commerce.org.br/artigos/logistica_aplicada_ao_e-commerce.php

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE
LOGÍSTICA II: GERENCIAMENTO DAS ENTREGAS
• Geralmente as funções de transporte e entrega dos produtos aos
clientes são terceirizadas para empresas especializadas existentes no
mercado;
• Qualquer que seja o operador da logística contratado para a
distribuição dos produtos, é importante que o mesmo disponibilize um
“sistema de rastreamento” (tracking) que permita ao cliente
acompanhar pela internet e em tempo real a localização exata do
produto adquirido.
• Do mesmo modo, o operador logístico deve ter condições de
operacionalizar a “logística reversa”, quando da devolução do produto à
empresa vendedora nos casos de defeito, insatisfação do cliente com o
produto adquirido ou erro de processamento do pedido.
Fonte: http://www.e-commerce.org.br/artigos/logistica_aplicada_ao_e-commerce.php

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE
LOGÍSTICA III: GERENCIAMENTO DO CLICO DE SUPRIMENTOS

• Deve haver uma perfeita sincronia com os fornecedores nos ciclos
de processos de suprimentos necessários para repor os estoques
dos produtos vendidos pelo site de e-commerce.
• Essa sincronia logística pode ser obtida mais facilmente na medida
a partir da informatização desses processos, gerando velocidade
na troca de informações e resultando na redução de prazos e
custos de aquisição dos produtos, bem como na diminuição do
custo dos estoques.

Fonte: http://www.e-commerce.org.br/artigos/logistica_aplicada_ao_e-commerce.php

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE
LOGÍSTICA III: GERENCIAMENTO DO CLICO DE SUPRIMENTOS

• Na prática, sempre que o nível de estoque de determinado
produto atingir a quantidade mínima, é disparado sistemicamente
um pedido de compras e enviado ao fornecedor por internet ou
outro meio, iniciando o processo de reposição do estoque.
• Esse ciclo só se encerra quando o fornecedor entregar o produto
ao cliente e ocorrer a atualização dos sistemas de controle de
estoque e de e-commerce, para que as informações estejam
alinhadas.

Fonte: http://www.e-commerce.org.br/artigos/logistica_aplicada_ao_e-commerce.php

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE

Um planejamento adequado da operação logística permitirá
que o produto seja entregue no menor tempo possível e com
o menor custo, gerando satisfação e confiança aos clientes
do site de e-commerce. A logística deve ser considerada
estratégica, pois dela pode depender o sucesso ou o
fracasso de um empreendimento, motivo pelo qual deve ser
muito bem planejada antes mesmo do início das operações.

Fonte: http://www.e-commerce.org.br/artigos/logistica_aplicada_ao_e-commerce.php

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Logística de aquisição

Fornecedor
B2B

EMPRESA
B2B

Atacadista
B2B
Logística de distribuição

Varejista
B2B

Portal Agregador
B2C

Consumidor
Fonte: Adaptado de Symonds, Mathew. Business and the Internet, Survey.
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LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
CONCEITOS IMPORTANTES

LOGÍSTICA DE AQUISIÇÃO
São processos utilizados na entrega,
recebimento, movimentação e armazenagem
de materiais comprados de uma empresa ou
organização. Na maioria das empresas de
fabricação ou distribuição, a logística de
aquisição forma a espinha dorsal da empresa.
Os principais conceitos que a cercam estão
focados na minimização de custos e no
aumento de serviços.

Fornecedor
B2B

EMPRESA
Logística de Aquisições

Fonte: http://www.significados.com.br/marketplace/

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
CONCEITOS IMPORTANTES

LOGÍSTICA DE AQUISIÇÃO
A logística de aquisição é todo o processo usado
para selecionar fornecedores e negociar contratos
de fornecimento de bens ou serviços, e
normalmente forma a maior parte do contrato
com fornecedores de materiais. Os itens incluídos
nesta seção de um contrato de compra incluem
tamanhos de pedidos mínimos e máximos, tempo
de encomendas, expectativas de entrega e locais
de devolução.

Fornecedor
B2B

EMPRESA
Logística de Aquisições

Fonte: http://www.significados.com.br/marketplace/

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
CONCEITOS IMPORTANTES

E-MARKETPLACE:
• Marketplace é um local onde se faz comércio de bens e serviços. A
palavra é uma junção dos termos inglês esmarket, que significa
"mercado" e place, que significa "lugar". O mercado pode
acontecer em um espaço físico (real) ou em um espaço virtual.
• O termo abrange tanto os mercados de rua (onde os comerciantes
montam as suas barracas para venderem os mais variados
produtos: carne, peixe, frutas, legumes, etc.), como também o
mercado global, o mundo dos negócios.
• Uma nova tendência de marketplace está voltada para o comércio
virtual (através da Internet), também chamado de emarketplace (letra "e" de eletronic).
Fonte: http://www.significados.com.br/marketplace/

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
CONCEITOS IMPORTANTES

MARKETPLACE EM SMARTPHONES
•

•

Nos aparelhos celulares que suportam o recurso de lojas
virtuais, marketplace é o local no qual os desenvolvedores
disponibilizam para os usuários aplicações que podem ser
gratuitas ou não.
São exemplos de marketplace: Android Market, Apple´s
iPhone App Store, Windows Mobile Marketplace, etc.

Lembrando que E-marketplace, também é conhecido
como loja virtual, comércio virtual ou comércio
eletrônico, é um espaço virtual onde produtos e serviços
são oferecidos aos consumidores utilizando a Internet.
Fonte: http://www.significados.com.br/marketplace/

Fonte: http://goo.gl/yqNP2x

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
CONCEITOS IMPORTANTES

E-PROCUREMENT - O QUE SIGNIFICA?
O E-Procurement é o termo usado
para descrever completamente o
uso de métodos eletrônicos em
cada estágio do processo da
compra, identificada, desde a
solicitação até o pagamento, e
contrair informações de potencial
a gerência executiva.
Fonte: http://goo.gl/KQf2GD

Fonte: http://goo.gl/GM8XdW

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
CONCEITOS IMPORTANTES

E-PROCUREMENT - O QUE SIGNIFICA?
• O sistema é uma aplicação Web, e permite que os compradores
gerenciem suas compras e otimizem seu tempo na redução operacional
em relação aos sistemas de cotações convencionais.
• A segurança é um dos principais fatores, que faz com que os empresários
busquem essas ferramentas. Outro fator importante é a redução de
custos.
- QUAIS AS VANTAGENS DE TER UM E-PROCUREMENT?

São muitas as vantagens, como: Redução de custos, agilidade nas compras,
ganhos financeiros, segurança e muito mais.
Fonte: http://goo.gl/GlBaPD
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LOGÍSTICA DE AQUISIÇÃO (B2B)
– Facilitação pelos novos modelos de e-business
• e-marketplace (Agrosite, Construservice, Mercador.com,
Mercado Eletrônico)
• e-procurement (TradeOut.com)
• canal eletrônico (Pão-de-Açúcar, Dell Computer, Connectmed)
• apoio logístico (Webb, NetEnvios)
– Maior rapidez, eficiência e eficácia na transferência de informação.
• Baixo estoque;
• Menor custo;
• Eficiente resuprimento.
– Facilidade de exposição das expectativas logísticas para o fornecedor.
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LOGÍSTICA DE AQUISIÇÃO (B2B)
– Conhecimento dos hábitos de compra e dos padrões das regras
de negócios
• Melhor estruturação do sistema logístico
– Crescimento das parcerias e alianças estratégicas logísticas
(estratégia colaborativa)
– Facilidade de implantação de uma logística integrada.

Fonte: http://goo.gl/5xYekp

Fonte: http://goo.gl/rfg0YY
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LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO (B2C)
– Distribuição física de produtos digitais é
eficiente, rápida e de baixo custo (software,
MP3);
– Inclusão do consumidor final na cadeia de
valor;
– Responsabilidade por tarefas desempenhadas
pelo consumidor final no comércio tradicional
e nos respectivos custos;
– Aumento do volume de cargas fragmentadas
e dos custos (transporte de pequenas
unidades para múltiplos destinos);

EMPRESA
B2B

Atacadista
B2B

Varejista
B2B

Portal Agregador
B2C

Consumidor
Logística de distribuição
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LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO (B2C)
– Aumento da dificuldade de se conhecer as
expectativas do cliente (grande volume de
consumidores finais);
– Inadequação das estruturas de distribuição
existentes (armazéns e centros de distribuição
avançados) para atender rapidamente pedidos
extremamente segmentados;
– Aumento da necessidade de roteirização
(mudanças diárias de roteiro);
– Dificuldade de se implantar uma logística
integrada.

EMPRESA
B2B

Atacadista
B2B

Varejista
B2B

Portal Agregador
B2C

Consumidor
Logística de distribuição
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ESTUDO DE CASO: AMERICANAS.COM (B2C)
•

•

Site
– 40.000 visitas/dia
– 1.200 pedidos/dia (conversão 3%)
– Valor médio da compra: R$ 100,00
– Prazo de entrega: de 7 a 15 dias
– Prazo para troca: 7 dias
Estoque
– 20.000 itens
– 120.000 produtos
– 14 linhas de produtos

•

•

Centro de distribuição (70% do estoque)
– Barueri – São Paulo
– 12.800m2
– Capacidade para 200.000 itens
– Centraliza a operação e monitora a
entrega
Parcerias
– 15 fornecedores (30% do estoque)
– 5 empresas para entrega (nacional)
– Federal Express (entrega
internacional)
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ESTUDO DE CASO: AMERICANAS.COM (B2C)
•

Os bastidores após a compra
1. Internauta seleciona itens que deseja comprar
2. Autorização de pagamento
3. Computador do centro de distribuição recebe o pedido e emite etiqueta
com código de barras (localização dos itens e roteiro)
4. Funcionário confirma local do item com leitor de código de barras
5. Produto é coletado
6. Visor do leitor mostra localização do próximo item

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
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ESTUDO DE CASO: AMERICANAS.COM (B2C)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Itens coletados são depositados numa esteira que percorre todo o
centro de distribuição
Itens despejados de acordo com os pedidos na área de expedição que
contém 4 linhas com velocidade diferenciada de trabalho
Embalagem do produto, emissão de nota fiscal, emissão de etiqueta
com dados do cliente, endereço e conteúdo do pedido
Nova conferência dos dados
Pacotes colocados em carros de acordo com a empresa de entrega
(definição da empresa é automática – peso, volume e destino)
Cliente monitora a posição do pedido pelo site
O produto é entregue na casa do cliente.

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
ESTUDO DE CASO: AMERICANAS.COM (B2C)

Clique aqui para ver o vídeo sobre
AMERICANAS.COM

Link direto: https://www.youtube.com/watch?v=-6lc529zyIY

LOGÍSTICA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO
ESTUDO DE CASO: AMERICANAS.COM (B2C)
PERGUNTAS:
1.
2.
3.
4.
5.

O que achou ou acha do processo de venda da AMERICANAS.COM?
Qual sua visão sobre o vídeo que assistiu em aula?
Como você encara o processo de marketing da empresa?
Explique quais as ferramentas e estratégias a AMERICANAS.COM
utilizam no processo de vendas em sua loja virtual?
Como você resolveria esse problema para que a empresa tivesse uma
outra imagem para o cliente e imprensa?
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