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RESUMO: A necessidade pela busca constante de informações fez os povos se diferenciarem 
por meio dos conhecimentos que foram adquiridos e pelas características físicas e climáticas dos 
territórios habitados. Assim, surgiu a Era da Informação, advento que deu origem à Nova 
Economia, ou seja, à produção de bens de consumo baseada na implementação de tecnologias e 
na propagação do conhecimento, que fez com que, após a Revolução Industrial, marco crucial 
para o desenvolvimento da economia mundial, a tecnologia assumisse um papel importante, 
alterando o relacionamento entre as pessoas, sobretudo, na maneira de fazer negócios. Desta 
forma, o emprego do comércio eletrônico a partir da Internet, fez com que os varejistas 
repensassem a forma como gerenciavam e se relacionavam com seus fornecedores, concorrentes, 
mas, principalmente, clientes e consumidores. Logo, este artigo baseado em referências 
bibliográficas tem como objetivo analisar a utilização do comércio eletrônico como estratégia de 
marketing de varejo. Identificando as principais mudanças nas características do mercado 
brasileiro e conhecendo as mudanças ocasionadas no varejo de alimentos, após a introdução do 
comércio eletrônico no país, foram ressaltados os aspectos principais que fizeram com que a 
adesão ou não, a esta estratégia, viesse, ao mesmo tempo, eliminar empresas do mercado, assim 
como fazer novas empresas surgirem, aproveitando as oportunidades existentes neste processo. 
 
 
Palavras-chave: varejo, estratégia de marketing e comércio eletrônico. 

 
ABSTRACT: The necessity of the constant search for information made people get different 
through the knowledges that had been acquired and through the physical and climatic 
characteristics of the habited territories. This way, the Information Age arose, advent that gave 
the origin of the New Economy, into other words, to the consumer goods production based on the 
implementation of tecnology and of the propagation of the knowledge, that became, after the 
Industrial Revolution, the main boundary for the world economy development the tecnology to 
assume an important role, altering the relationship between people, especially, in the way of 
making business. This manner, the employment in the electronic market since he Internet, made 
the retail dealer think about the way that they were managing and relating with their suppliers, 
competitors, but, mainly, clients and consumers. So, this article, based on bibliography references 
has the aim of analyzing the use of the electronic market as a retail trade marketing strategy. 
Identifying the main changes in the brazilian market characteristics and aware of the changes 
occasioned in the food retail trade, after the introduction of eletronic commerce in the country, 
the main aspects were mentioned, wich made the adhesion or not, to this strategy, come, at the 
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same time, to eliminate companies from the market, the same way as they made new companies 
emerge, taking advantages of the opportunities that exist in this process. 
 
Key- words: retail trade; marketing strategy and eletronic commerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORUS JUNIOR – Revista de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas Junior, Ourinhos/SP, No. 01, 2005. 

 3 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo parte da premissa de que há milhares de anos o homem aprendeu a controlar a 

natureza para dela tirar sua subsistência, criando técnicas que pudessem facilitar sua vida em 

sociedade, construindo, desta forma, uma nova visão de mundo, e, assim, chegou-se a Era da 

Informação. Esta, por meio de técnicas que utiliza, essencialmente, a informática, possibilita a 

troca de informações de modo ágil e eficiente entre pessoas e empresas, alterando 

significativamente, as relações entre os homens, sobretudo na maneira de fazer negócios. 

Assim este trabalho propõe-se a mostrar as oportunidades e limitações advindas das 

alterações nas relações humanas provenientes da utilização do comércio eletrônico, que fez surgir 

novas formas de gerenciamento e relacionamento com fornecedores, concorrentes e, sobretudo, 

clientes e consumidores, a partir da Internet.  

Desse modo, o artigo baseia-se numa revisão bibliográfica a respeito do desenvolvimento 

tecnológico e da Era da Informação, analisando como transcorreu a utilização do comércio 

eletrônico como estratégia de marketing de varejo, ressaltando a evolução que o varejo obteve no 

Brasil, tendo como enfoque o setor alimentício.  

Logo, com tal desenvolvimento, espera-se identificar as principais mudanças nas 

características do mercado brasileiro e conhecer as mudanças ocasionadas no varejo de alimentos, 

após a introdução do comércio eletrônico no país. Foram ressaltados os principais aspectos que 

fizeram com que a adesão ou não, a esta estratégia viesse, ao mesmo tempo, eliminar empresas 

do mercado, assim como fazer novas empresas surgirem, aproveitando as oportunidades 

existentes neste processo. 

 

2. ERA DA INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E EVOLUÇÃO DO VAREJO 

 

Chleba (1999) afirmou que o homem desenvolveu, desde os primórdios da civilização, 

técnicas que lhe permitissem viver em sociedade, tais como construção de artefatos que lhe 

facilitassem a prática da caça e pesca, além de outras utilidades, garantindo, desta forma, sua 

sobrevivência na Terra. Com o passar do tempo, ocorreu a necessidade pela busca constante de 

informações que fez com que os povos se diferenciassem, por meio dos conhecimentos que foram 

sendo adquiridos. Assim, surgiu a Era da Informação, que deu origem à Nova Economia, ou seja, 
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à produção de bens de consumo baseada na implementação de tecnologias e na propagação do 

conhecimento. 

Assim Aldrich (1999) relata que, após a Revolução Industrial, marco crucial para o 

desenvolvimento da economia mundial, a tecnologia assumiu um papel importante, visto que 

antigamente estava ligada à capacidade de produzir bens para o mercado de massa. Desse modo, 

com o advento da Nova Economia, a tecnologia aliada à informação começou a ser considerada 

como fator direcionador do valor e da criação de riqueza, fazendo com que, sobretudo, no caso 

dos varejistas, o ponto de venda se tornasse um fator de menor importância. À medida que o 

estudo sobre o comportamento do consumidor, e seus hábitos de compra, considerados aspectos 

essenciais a serem analisados pelo marketing, tornaram-se imprescindíveis para a 

competitividade, já que "[...] o marketing estabelece que uma empresa deve satisfazer os desejos 

e as necessidades do consumidor em troca de algum lucro" (OGDEN, 2002, p.1). Segundo 

Chleba (1999) é necessário haver, em vez de espaço físico, um centro de distribuição eficiente, 

onde o mais importante é a comunicação, ou seja, o relacionamento com os clientes, 

representando, desta forma, um novo modelo de negócios.  

Assim sendo, tal afirmativa ressalta que, por meio das mudanças no comportamento do 

consumidor, as empresas que produziam em massa, passaram a desenvolver produtos e serviços, 

de acordo com o perfil dos seus consumidores, amparadas pelos avanços tecnológicos para suprir 

a essa nova demanda. 

Em virtude disso, por meio do marketing digital, ou seja, das relações de troca 

beneficiadas pelo poder da rede mundial de computadores, Internet, especificamente, com a 

criação de um site da empresa torna possível a divulgação de seus produtos e serviços. 

Ogden (2002) afirma que foi possível criar um novo tipo de comunicação e 

relacionamento com os consumidores por meio de uma proposta que atingisse os consumidores 

“alvos” e reforçasse o marketing das empresas; surgindo, então, o marketing interativo, que fez 

com que o consumidor passasse a ter uma posição mais ativa durante o processo de compra. 

Assim Ogden (2002) ressalta que o marketing digital traz como vantagens em relação ao 

marketing tradicional, a redução de custos, por ser uma alternativa barata em relação aos meios 

de comunicação tradicionais como o catálogo; a mala-direta, a televisão, reduzindo o uso de 

papéis e permitindo a conservação de contatos com clientes; ou seja, aquele que compra, 

(FERREIRA,1988, p. 118) o que é difícil de ocorrer com as malas-diretas, gerando maior 
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interatividade, tornando possível ao planejador da campanha de comunicação fazer avaliações 

constantes, revisões instantâneas e também aproximar pessoas de diversas partes do mundo ao 

informar sobre itens específicos que elas desejam ver ou adquirir.  

Em contrapartida, vale-se mencionar que este tipo de marketing trouxe desvantagens 

como a incapacidade de gerar uma fonte completa de mensuração de dados, devido à audiência 

ser ainda relativamente baixa; por haver dificuldades para medir o tamanho do mercado e o perfil 

dos clientes. O marketing digital é capaz de ultrapassar barreiras dos meios tradicionais, mas não 

é capaz de corrigir problemas associados ao marketing tradicional, tais como a ineficiência no 

atendimento promovido por funcionários. 

Assim, mesmo sendo encontradas algumas dificuldades, Ogden (2002) torna explícito que 

o marketing digital é uma grande tendência a ser seguida, tendo em vista a velocidade com que as 

informações são transmitidas, sobretudo, pelo fato dos varejistas diminuírem a utilização dos 

canais intermediários de distribuição, o que requer, conforme Sasaki Jr (2004) a necessidade de 

criar estratégias que atraiam e, ao mesmo tempo, informem aos clientes mediante uma 

combinação de atrativos, tendo em vista que, a Internet está redefinindo os modelos de negócios 

por meio das estratégias de marketing, ou seja, pelo direcionamento das ações de marketing a 

serem empregadas, tendo em vista a descrição do consumidor que se quer atingir (OGDEN, 

2002). 

Dessa maneira caracterizando o que vem ocorrendo com o varejo, que segundo Richter 

apud LAS CASAS (2004, p. 17) é o "[...] processo de compra de produtos de atacadistas e outros 

fornecedores e venda em quantidades menores ao consumidor final", ou seja, o processo de 

comercialização de bens e serviços a consumidores finais caracterizado pela diversidade de 

utilização de intermediários e, até mesmo, exclusão destes, como ocorre em alguns casos em que 

a tecnologia está sendo empregada. Setor que no Brasil teve uma evolução lenta, devida muitas 

vezes, tanto a sua passividade, na qual "[...] o comprador visitava o vendedor em lugar de ser 

visitado por este" (MIRANDA, 1997, p. 21), como através dos momentos instáveis devido aos 

períodos inflacionários enfrentados pelo país. No entanto Rodrigues (1998) relata que com o 

surgimento de uma política econômica mais estável, começou a ocorrer uma transformação, 

obrigando os empresários brasileiros a mudarem de atitude com relação à forma de 

comercialização, pois segundo Bernardino, et al (2004) os consumidores que já haviam 

começado a mudar suas características com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, com 
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o aumento do número de casais sem filhos ou que optam por tê-los mais tardiamente, com o 

aumento da expectativa de vida, com a maior atenção às questões de saúde e bem-estar, e 

sobretudo com o amparo do Código de Defesa do Consumidor, passaram a rever seus conceitos 

sobre os comportamentos e os hábitos de consumo, já que a grande maioria dos consumidores 

passaram a dispor de pouco tempo para fazer compras e, muito menos para ficar em filas. 

Em conseqüência disso, Miranda (1997) ressalta que o varejo que antigamente tinha como 

exigência, mais importante, para o seu bom desempenho o atendimento de pré e de pós-venda, 

tais como as questões que envolviam a localização, o layout do ponto de venda, a operação de 

crediário e o atendimento telefônico, passaram a sofrer alterações provenientes conforme Alday e 

Pinochet (2002) do aumento da globalização por meio dos grandes grupos empresariais 

estrangeiros investindo no Brasil, em atividades próprias ou associadas a grupos brasileiros, da 

especialização como tendência entre varejistas pequenos, que desprovidos de alta capacidade de 

oferecimento de preços competitivos nos seus produtos, utilizaram a estratégia da 

“especialização” para atingir o seu público e principalmente os avanços tecnológicos. 

Em virtude disso, Rodrigues (2004) afirma que o país que convivera décadas com a 

inflação, fazia com que os varejistas agissem com lentidão e considerassem a área financeira o 

centro de suas atenções, deixando de lado outros aspectos que influenciassem diretamente nas 

estratégias das empresas, tais como questões governamentais, avanços tecnológicos, começasse a 

concentrar seus esforços em sobreviver no mercado. 

Ademais, conforme Chleba (1999), passou a ter maior importância a consideração nos 

planejamentos estratégicos das empresas as forças do marketing digital: a interatividade; 

transferência bidirecional de dados; a personalização, atendimento de qualidade com custos 

operacionais baixos devido à consideração das diferenças individuais entre as pessoas; a 

globalização, ligação por meio da Internet a diversas partes do mundo; a integração, sistemas de 

informação para registro de pedidos e avisos de recebimento e pagamento interligados; a 

aproximação, contato instantâneo entre o consumidor e o fornecedor; a convergência, conversão 

da televisão e o computador em um único eletrodoméstico, originando um só serviço de 

comunicação - TV interativa e a democratização da informação, pois nunca a informação pôde 

estar disponível em tão grande volume a todas as pessoas. Ou seja, deve-se considerar cada uma 

destas forças porque elas oferecem uma nova possibilidade de comunicação e relacionamento 

com os consumidores.  
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Assim Rodrigues (2004) afirma que com a implantação de um novo modelo econômico, 

impôs-se aos empresários brasileiros e a população em geral, uma nova forma de enxergar o 

mercado, fazendo com que conseqüentemente as empresas viessem a se readaptar e a inovar, 

mediante as novas exigências dos consumidores, que a cada dia mais sofisticadas, pressionavam 

as empresas a se desenvolverem, sobretudo tecnologicamente, devido ao maior acesso às 

informações. 

Desta forma, como ressalta Chleba, (1999, p.18) 

 

 
Ante essa nova realidade, uma série de empresas começou a desenvolver estratégias de 
marketing que fazem uso de tecnologias digitais, desde a utilização para comunicação 
institucional e de produtos até a utilização em promoção, vendas on-line, serviço de 
atendimento a clientes e um conjunto infinito de ações criativas que são implementadas a 
cada novidade tecnológica que aparece no mercado. 

 

 

Constata-se, por meio dessa assertiva, que em toda a história, novas tecnologias de 

informação possibilitam e estimulam novas formas organizacionais (TAPSCOTT et al, 2000, p. 

17). E "[...] com a rápida difusão das tecnologias da informação e da comunicação, o computador 

tem sido cada vez mais utilizado como ferramenta de marketing" (OGDEN, 2002, p. 89), pois 

segundo Chleba (1999) a utilização da tecnologia multimídia, o aumento da quantidade de 

computadores nos lares e nas mesas dos escritórios. Assim como a utilização em maior escala do 

CD-ROM e da Internet, passaram a ser consideradas as primeiras etapas da mudança para a 

criação de novos caminhos de comunicação entre as empresas e seus clientes, permite-se 

negociar com rapidez, flexibilidade e custo compatível. Estas características que geraram a 

necessidade de investir mais e melhor no que se encontra atualmente no varejo tradicional, 

proporciona maior quantidade de vantagens tais como: preço menor, maior sortimento, melhor 

serviço, serviços especiais, maior conveniência, sobretudo, gratificação imediata (entrega rápida), 

diferencial este que Chleba (1999) afirma ser obtido através da maior utilização da Internet. 

Desta maneira, surgiu como é denominado por Rodrigues (1998), o "efeito peneira", que 

caracterizou as empresas que emergiram de uma economia inflacionária para outra estável, 

readequando sua capacidade produtiva e inovando, à medida que, as melhores empresas foram 

selecionadas pelo mercado, "processo darwiniano de seleção natural dos mais aptos", pois 

"segundo Darwin não são os fortes que sobrevivem, mas os que adaptam-se as mudanças" 
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(SLEIGHT, 2001, p.28). Como ocorreu com os varejistas, que tiveram que se readaptar aos novos 

hábitos de consumo, perfis de consumidores, para sobreviver e prosperar no mercado, a Era da 

Informação mudou o cotidiano das pessoas, fazendo com que o conhecimento, aliado à 

tecnologia, torne-se um diferencial de competitividade entre as empresas, que quanto mais 

rápidas em se adaptarem às mudanças, tornaram-se mais competitivas no mercado. Mesmo que 

Chleba (1999) ressalte que, ainda hoje, muitas empresas não perceberam a força do marketing 

digital, ou mesmo não sabem como transformá-lo em uma estratégia eficiente de comunicação, 

de vendas, de conquista da fidelidade ou de atendimento ao cliente. 

Assim com o surgimento destes novos formatos criativos vem-se reduzindo o ciclo de 

vida das instituições mais tradicionais que não participaram deste processo de modernização e 

que precisam ceder espaço para o desenvolvimento de novos modelos". (ALDAY e PINOCHET, 

2002, p.12), o que ressalta a afirmação de Levy e Weitz (apud BERNARDINO et al. 2000, p. 18) 

os quais alegam que os varejistas precisam saber, não só o que os clientes querem, mas também o 

que os concorrentes estão oferecendo agora e o que vão oferecer futuramente. Além disso, 

Rodrigues (1998) cita que a tecnologia aliada à informação trouxe impactos ao varejo, 

proporcionando métodos de gestão mais eficientes, reduzindo custos e melhorando o atendimento 

as necessidades dos consumidores, fazendo com que o consumidor que, na época da inflação, era 

pressionado a decidir suas compras ante a ameaça de virada da tabela ficasse mais atento aos 

preços, à qualidade dos produtos, à prestação de serviços e passasse a não comprar sobre pressão. 

Começou-se, então, a exigir que os varejistas concentrassem cada vez mais naquilo que faziam e 

buscassem desenvolver conhecimentos, sobretudo, quanto aos novos canais de distribuição e 

comunicação nos segmentos que eram especialistas, superando a própria marca. Passaram a 

mostrar produtos de melhor qualidade e, sobretudo prestar serviços que mantivessem um canal 

contínuo e interativo com o consumidor, a fim de oferecer promoções, ofertas especiais e 

lançamentos que cultivassem e desenvolvessem esforços direcionados a consumidores potenciais, 

tal como é realizado com o comércio eletrônico.  

Não sendo possível desta forma, continuar a praticar um atendimento ultrapassado 

baseado na suposta simpatia do atendente ou numa boa política de trocas de produtos, pois "a 

visão focal do varejo deverá estar embasada num sério exercício de renovação da mentalidade 

por parte de seus gestores, no sentido de promover uma revisão da estrutura e do modelo varejista 

na atualidade" (RODRIGUES, 1998, p. 30). A utilização dos meios eletrônicos, com a finalidade 
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de comercializar produtos e serviços, veio atender as principais expectativas dos consumidores 

mais exigentes. Isso ocasionou "a desobrigação da presença física do consumidor, evitando que 

ele tenha de ir a um estabelecimento comercial para adquirir um determinado bem ou serviço" 

(RODRIGUES, 1998, p.207). Isso possibilitou ao consumidor fazer a sua compra motivada por 

prazer e não mais por obrigação. O cenário atual e prospectivo principalmente do varejo de 

alimentos no Brasil, segundo Saab e Gimenez (2002) é representado pelos mini mercados, lojas 

de balcão, feiras livres, mais especificamente pelos supermercados e hipermercados. São estes 

que apresentam maior semelhança com os conceitos utilizados pelas grandes cadeias 

internacionais onde se têm observado grandes mudanças estratégicas em nível mundial. Isto 

reflete em todos os formatos do varejo alimentar com o movimento de fusões, incorporações, 

associações e aquisições locais e globais, com uma manifestação resultante do próprio processo 

de internacionalização econômica, já que com a eliminação das barreiras, em virtude dos avanços 

tecnológicos, atualmente, as empresas têm que considerar como concorrentes, não somente 

àqueles que estão próximos a seus estabelecimentos, mas todos àqueles que trabalham com 

produtos iguais ou similares que competem por uma mesma fatia de mercado numa extensão 

global. 

Processo o qual Angelo e Silveira (2003) ressaltam que criou grandes transformações no 

desenvolvimento do setor varejista mundial, ocasionando a concentração das vendas no setor 

varejista em diversos países, além de dar maior poder ao varejo nas negociações com seus 

fornecedores. 

Por esta razão, segundo Alday e Pinochet (2002), o varejo, atualmente, tem se 

evidenciado como um dos setores empresariais mais criativos, propiciando o surgimento de 

novos modelos e inovações, como os hipermercados, lojas de conveniência e supermercados 24 

horas, entre outros, que além de acompanhar outra grande tendência que é o varejo integrado, isto 

é, a união de duas ou mais lojas varejistas que ocupa o mesmo local. 

Assim Saab e Gimenez (2000) afirmam que a absorção ou venda das pequenas e médias 

empresas a grupos maiores ou capitalizados, gerou o fortalecimento das grandes empresas do 

segmento de supermercados e hipermercados, à medida que estas reduziram seus custos e tornar-

se-ão mais flexíveis quanto à capacidade física adquirida pelas lojas que não tiverem a 

necessidade de estocar grande quantidade de mercadorias em suas próprias dependências, 

possibilitando a entrada em localidades até então inacessíveis. A empresa deve, então, adotar uma 
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estratégia mercadológica mais agressiva ao fidelizar clientes por meio da conveniência, obtida, 

por exemplo, por meio do comércio eletrônico, junto ao lançando de marcas próprias e pela 

melhor negociação com fabricantes, o que também, veio a beneficiar os micros e pequenos 

produtores ou fornecedores locais, que uma vez selecionados pelos grandes varejistas, puderam 

aumentar sua escala de produção, oferecendo produtos de melhor qualidade, gerando novos 

empregos e desenvolvendo suas marcas próprias.  

Dessa maneira, segundo Tapscott et al (2000), para sobreviver e prosperar no mercado é 

necessário criar uma empresa que compartilhe o conhecimento e que crie lideranças, encorajando 

todas as pessoas a começarem a compartilhar as informações, mostrando como utilizar a 

tecnologia por meio da criação de uma terminologia padrão. Dessa forma deve-se eliminar 

termos técnicos para que todos entendam como é utilizada e, deve-se criar lideranças que 

garantam a qualidade das informações transmitidas e levem as pessoas a usarem-na com mais 

naturalidade, para que possa ter a qualidade medida quanto a sua eficácia, sobre o gerenciamento 

do conhecimento, de forma a incentivar os gerentes a investir continuamente em tecnologia. 

Além de que com a aliança com outras empresas, Rodrigues (1998) alega que a aquisição 

do produto no setor de varejo deverá transmitir, mais prazer, informação e especialização, pois 

sem isso as pessoas deixarão de ir com mais freqüência a alguns "pontos-de-venda", ao passo que 

terão maiores opções de escolha entre os canais de distribuição e irá conseqüentemente, 

acompanhar a tendência disseminada pelas inovações tecnológicas, constatando-se que o 

comércio eletrônico aliado às forças do marketing digital vem proporcionando, a cada dia, um 

atendimento melhor ao consumidor que, mais exigente, buscará ter nas suas horas vagas mais 

prazer, pois as tarefas do cotidiano poderão ser realizadas mais convenientemente.  

Assim, segundo Alday e Pinochet (2002) as respostas ao objetivo desta pesquisa, ressaltou 

o aspecto da modernização no setor de varejo de alimentos com o uso do comércio eletrônico 

como estratégia de marketing de varejo. Com a utilização do comércio eletrônico passou-se a 

resgatar sua característica de origem com o retorno do atendimento personalizado, o qual se 

desvirtuou, quando a tarefa de pegar as mercadorias desejadas, passá-las no caixa e, mais 

recentemente, até mesmo ensacá-las, passou às mãos do consumidor reduzindo o contato entre a 

empresa e seus clientes.  

Ademais, houve a expansão dos recursos entre os varejistas de alimentos ao desenvolver 

novos mercados, pois conforme Tapscott et al (2000) as empresas precisam além de educar os 
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clientes, gerar novos canais de mercado, trabalhar juntas para acelerar a criação e expansão de um 

novo modelo de gerenciamento, o E-Business, criando eficiência em todos os canais de vendas 

por meio de parcerias, sobretudo, com os fornecedores regionais, criando maior valor para os 

consumidores. 

Desta forma, Chleba (1999) afirma que se deve criar maior segurança tanto para o cliente 

como para o fornecedor, gerando uma relação de confiança para que ambas sintam-se seguras, 

pois o comércio eletrônico transformou-se em um novo canal de comunicação e de 

relacionamento com o consumidor, oferecendo com maior comodidade o que é desejado. 

Ademais, as empresas não aderem a esta estratégia, simplesmente porque ela é nova ou até 

mesmo pelo fato de ser interessante, mas adotam-na para economizar dinheiro e aumentar seus 

lucros. 

Em virtude disso, Alday e Pinochet (2002) afirmam que há oportunidades que surgem, a 

cada dia, após a utilização do comércio eletrônico como estratégia de marketing de varejo, e 

observam que ainda há diferenças no relacionamento e na efetivação de compras o que revela que 

é preciso, além de investir em conteúdo e melhor atendimento ao cliente, ultrapassar diversas 

barreiras também importantes. Entre elas citamos:  o nível ainda baixo de instrução e renda da 

população, o nível baixo de penetração de computadores e telefonia, problemas de logística e do 

sistema de pagamentos, pois "velocidade e conhecimento, trabalhando em equilíbrio, produzirão 

a vantagem competitiva que assegura não apenas a sobrevivência, mas também o sucesso no 

mundo em rede" (TAPSCOTT et al, 2000, p.67). 

Logo, para que eliminar estas barreiras, é necessário que os varejistas busquem o 

aperfeiçoamento constante dos seus processos de atendimento, modernizando-os, mas ao mesmo 

tempo, almejando soluções que conciliem capacidade logística e avanços tecnológicos aos perfis 

dos clientes e consumidores, pois somente as empresas que conseguirem transformar informações 

em conhecimento obterão vantagens competitivas e sobreviverão no mercado. 
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