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Resumo
$WHFQRORJLDLPSDFWDQDH[SDQV¥RGRVQHJµFLRVUHDOL]DGRVSRUPHLRVYLUWXDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHDOWHUDDIRUPDGHDVSHVVRDVUHDOL]DUHPFRPSUDV$VVLPDVHPSUHVDVQHFHVVLWDPGHVHQYROYHUWHFQRORJLDV
SDUDDWHQGHUDRVFOLHQWHVTXHXWLOL]DPDVSODWDIRUPDVGHe-commerce e marketplace. A intenção deste
HVWXGR«DSUHVHQWDUXPDVROX©¥RSDUDTXHRV&RUUHLRVGHVHQYROYDPXPSURMHWRSDUDH[SORUDUQHJµFLRV
SRUPHLRGHSODWDIRUPDTXHHVWUXWXUHRMarketplace com a oferta de serviços agregados de HIXOˋOOPHQW e
GLVWULEXL©¥R3DUDHPEDVDURHVWXGRIRLDSOLFDGDSHVTXLVDTXDOLWDWLYDDRVFOLHQWHVTXHPDQW¬PUHODFLRQDPHQWRFRPRV&RUUHLRV2UHVXOWDGRGDSHVTXLVDGHPRQVWURXRLQWHUHVVHGRVUHVSRQGHQWHVSHODVROX©¥RSURSRVWDQHVWHDUWLJR'LDQWHGRVUHVXOWDGRVRV&RUUHLRVSRGHPUHDOL]DUHVWXGRVPDLVDSURIXQGDGRV
UHODFLRQDGRVDRDVVXQWRHDVVLPDEULUIUHQWHSDUDQRYRVQHJµFLRV
Palavras-chave: 0DUNHWSODFHE-commerce. (IXOˋOOPHQW.

(VSHFLDOLVWDHP*HVW¥RGH1HJµFLRVSHOD8QL&XULWLEDH%DFKDUHOHP$GPLQLVWUD©¥RSHOR,QVWLWXWR+R\OHU
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1 INTRODUÇÃO
A internet mudou a maneira de o consumidor
UHDOL]DUFRPSUDVVHQGRIXQGDPHQWDOHQWHQGHU
e atender necessidades e desejos dos clientes.
Os consumidores têm à sua disposição um vasWROHTXHGHSOD\HUVSRUPHLRGRVTXDLV«SRVV¯YHO UHDOL]DU U£SLGDV SHVTXLVDV SDUD REWHU LQformações sobre produtos, comparar valores
e condições de entrega sem a necessidade de
deslocamentos até lojas físicas. Essa possibiliGDGHGHFRQVXOWDHPXPDPELHQWHRQOLQHWUD]
ao consumidor maior facilidade no processo de
SHVTXLVDHFRPSUDDVVLPFRPRDHYROX©¥RGDV
lojas virtuais para ambientes de marketplaces,
tornando maior a comodidade para o cliente.
De acordo com a empresa Olist (2018), o
marketplace«XPHVSD©RTXHFRQJUHJDORMLVWDV
YLUWXDLVHSRUFRQVHTX¬QFLDRIHUHFHDRFRQVXmidor maior diversidade de opções de escolha.
'HVVDIRUPDRDPELHQWHYLUWXDOWRUQDVHHTXLvalente a um shopping center virtual.
3DUDRV&RUUHLRVRGHVDˋR«DRIHUWDGHVROX©·HV
TXH FRQJUHJXHP XP DPELHQWH GH marketplace com soluções logísticas ligadas ao inovador
HIXOˋOOPHQW. Essa solução logística contempla
DUPD]HQDJHP JHVW¥R GRV HVWRTXHV DWHQGLmento dos pedidos, entrega dos produtos vendidos pelos parceiros, operação de logística reYHUVDFRPUHWRUQRGRVLWHQVSDUDRVHVWRTXHVH
das informações para o ambiente da empresa
parceira.

primeiro serviço consistia na hospedagem de
ORMDVYLUWXDLVTXHSHUPLWLDPTXHTXDOTXHUHPSUHV£ULR SXGHVVH FULDU R SUµSULR DPELHQWH YLUWXDOGHIRUPDVLPSOLˋFDGD7RGDLQIUDHVWUXWXUD
necessária para vender pela internet já estava
pronta, o empresário precisava apenas cadastrar os produtos, contratar e cadastrar as forPDVGHSDJDPHQWRTXHXWLOL]DULDQDORMDYLUWXDO
e contratar os meios de entrega dos produtos
TXH HUDP SUHIHUHQFLDOPHQWH RV VHUYL©RV GH
entrega dos Correios.
Com relação ao segundo serviço, Freire (2018)
PHQFLRQD TXH KDYLD R RIHUHFLPHQWR GH SXEOLcidade pelo CorreiosNet Shopping com a disSRQLELOL]D©¥R GH YLWULQH RQOLQH VLVWHPD GH
busca e comparação de preços. Assim, as lojas
SRGLDP GLYXOJDU RV SUµSULRV SURGXWRV QR VLWH
do CorreiosNet Shopping R TXH JHURX PDLRU
atratividade por parte dos usuários do Portal
Correios2.
)UHLUH   DLQGD GHVWDFD TXH QR FRQWH[WR
dos anos 2001 a 2004, o serviço de maior relevância era o CorreiosNet Terminal de Acesso,
TXHSHUPLWLDDFHVVR¢LQWHUQHWHPPDLVGH
terminais nas agências dos Correios. Contudo,
o serviço não foi implantado, e o projeto do
Terminal de Acesso foi encerrado.

&RPHVVHFHQ£ULRHPGH]HPEURGHRVHUviço CorreiosNet Shopping foi reposicionado
SDUDDWXDUVR]LQKRFRPXPQRYRSODQRGHQHJµFLREHPPHOKRUDGDSWDGRDRPHUFDGR'HVGH
Os Correios já implementaram um precursor HQW¥RFUHVFHXPDLVGHWRGRVRVDQRVDW«
do marketplace postal denominado CorreiosNet 2008 e chegou a ter 1.091 lojas ativas particiShopping1, como um mix de dois serviços. pantes (FREIRE, 2018).
Segundo informações de Freire (2018), o
Em 2009, a audiência mensal média do
CorreiosNet Shopping era de 529 mil visitas e
1. Informações gerais a respeito do serviço estão em
KWWSZZZFRUUHLRVFRPEUDD]FRUUHLRVQHWVKRde 387 mil visitantes únicos. Para comparação,
SSLQJ!(VVDVROX©¥RIRLGHVFRQWLQXDGDSDUDHODERUD©¥R
GHQRYRSRVLFLRQDPHQWRPHUFDGROµJLFR

2. Portal Correios: http://www.correios.com.br
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a audiência mensal do Portal Correios, no mesmo período, era de 25 milhões de visitas e de
15 milhões de visitantes únicos (FREIRE, 2018).
Em seus apontamentos, Freire (2018) destaca
TXHDWD[DGHFRQYHUV¥RGHYLVLWDVHPFRPSUDV
QR&RUUHLRV1HW6KRSSLQJHUDGHQDVORMDV
YLQFXODGDV H FD¯D SDUD  QDV ORMDV KRVSHGDGDV,VVRRFRUUHXSRUTXHDVORMDVYLQFXODGDV
principalmente as mais famosas, tinham maior
capacidade de apresentação e convencimento.
Devido ao fato de o core business dos Correios
ser a operação ligada a coletas e entregas de encomendas, o desenvolvimento do marketplace
SRVWDOSRGHVHUYLDELOL]DGRHPSDUFHULDFRPD
subsidiária da empresa, a Correiospar3. A subVLGL£ULDTXHWHPFRPRPLVV¥RFRQWULEXLUSDUDD
sustentabilidade dos Correios por meio de cria©·HVDTXLVL©·HVIXV·HVHSDUFHULDVQRPHUFDGR
JOREDOSRGHU£UHDOL]DUDTXLVL©·HVGHPDQHLUD
PHQRV EXURFU£WLFD TXH VXD FRQWURODGRUD RV
Correios, e apresentar uma solução para implementação do marketplace postal mediante a
FRQWUDWD©¥RGHHPSUHVDTXHDWXDGLUHWDPHQWH
QR GHVHQYROYLPHQWR GH WHFQRORJLDV RX DTXLVL©¥R GH HPSUHVDV TXH M£ SRVVXDP expertise no
UDPRGHQHJµFLRVYLUWXDLV

b) posicionamento das lojas na página do
marketplace dos Correios;
c) soluções logísticas ligadas ao CorreiosLog+4
(HIXOˋOOPHQW).
3DUDHPEDVDUHVVHHVWXGRIRLUHDOL]DGDSHVTXLVD EDVHDGD QRV REMHWLYRV HVSHF¯ˋFRV RV TXDLV
são:
a) conhecer como os atuais clientes dos
&RUUHLRV UHDOL]DP DV YHQGDV GHOHV QR DPbiente online;
b) observar se as empresas possuem hospedagem de suas lojas virtuais em marketplaces
existentes;
c) LGHQWLˋFDUDVSHVVRDVMXU¯GLFDVFRPLQWHUHVse pela inclusão das empresas delas em um
ambiente de marketplace GLVSRQLELOL]DGR
pelos Correios;
d) viabilidade para implementação de uma
plataforma de marketplace em um ambiente online oferecido pelos Correios com uso
FRQFRPLWDQWHGDVVROX©·HVGLVSRQLELOL]DGDV
pelo CorreiosLog+ (HIXOˋOOPHQW).

Diante do exposto, este estudo busca apreA implementação de uma plataforma de sentar a possibilidade de implementação de
marketplace, em um ambiente online dos marketplace no ambiente virtual dos Correios,
&RUUHLRVSRGHYLDELOL]DUDJHUD©¥RGHQRYDVUH- DWUHODGRGHIRUPDQ¥RREULJDWµULD¢XWLOL]D©¥R
das soluções oferecidas pelo CorreiosLog+ (eceitas, considerando os seguintes aspectos:
IXOˋOOPHQW  &DVR VHMD LPSOHPHQWDGR KDYHU£
a) contratos para hospedagem das lojas na possibilidade de novo diferencial competitivo
plataforma de marketplace dos Correios;
para os Correios e geração de novas receitas.

3. A Correiospar é empresa subsidiária dos Correios,
criada a partir do novo Estatuto dos Correios e Lei
12.490/11. As informações a respeito da Correiospar
HVW¥RHPKWWSZZZFRUUHLRVSDUFRPEU!

&255(,262TXH«R&RUUHLRV/RJ'LVSRQ¯YHO
HPKWWSEORJFRUUHLRVFRPEUFRUUHLRVORJ"S 
3XEOLFDGRHPGH]$FHVVRHPDJR¢V
12h50.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 HISTÓRIA DA INTERNET E O SURGIMENTO
DO ECOMMERCE
A evolução do processo de compras virtuais
acompanha o desenvolvimento da internet e
também do e-commerce. Segundo Gabardo
(2015), a internet nasceu da ARPANet, rede
desenvolvida em 1969 pela ARPA (Advanced
Research and Projects Agency), um departamento militar dos EUA.
*DEDUGR   WDPE«P PHQFLRQD TXH HP
1989, Timothy John Berner-Lee propôs a criação de uma rede mundial, chamando-a de Word
Wide Web2DXWRUFRPSOHPHQWDTXH7LPRWK\
John Berner-Lee, no ano de 1990, em conjunto
com Robert Cailliau, estabeleceu a comunicação entre um servidor e um cliente por meio do
SURWRFROR+773 Hypertext Transfer Protocol).
$ LQWHUQHW SRSXODUL]RXVH QD G«FDGD GH 
TXDQGR XVX£ULRV GRP«VWLFRV SDVVDUDP D WHU
acesso em massa a computadores pessoais,
PRGHQV EDUDWRV HTXLSDPHQWRV GH UHGH GRmésticos, e o sistema de telecomunicações já
HVWDYD PDGXUR R VXˋFLHQWH SDUD LQWHUFRQHFtar residências praticamente no mundo todo
(GABARDO, 2015).

para o mercado online como sistemas de cobrança, acompanhamento de pedidos, fretes e
entrega.
%HUWKROGR  PHQFLRQDTXHRDXPHQWRGD
TXDOLGDGH GD LQWHUQHW HVSHFLDOPHQWH OLJDGD ¢
velocidade de acesso e acessibilidade, além de
inserir novos usuários na rede, possibilita o inFUHPHQWRGHQHJµFLRVYLUWXDLVVREUHWXGRSHOD
praticidade das compras online.
Percebe-se a necessidade de adaptação dos moGHORVGHQHJµFLRVSDUDTXHDVHPSUHVDVFRQVLgam atuar no mundo virtual, principalmente
DTXHODVTXHLQLFLDUDPRVQHJµFLRVHPORMDVI¯VLFDV(RV&RUUHLRVSRUFRQVHTX¬QFLDSRGHP
ser o parceiro ideal pela possibilidade de forneFHU XP DPELHQWH HVWUXWXUDGR GLVSRQLELOL]DQGRDSUµSULDSODWDIRUPDGHmarketplace, como
também, vincular o peso da marca Correios, já
consolidada no Brasil.
2.2 PROJEÇÕES SOBRE O COMÉRCIO ELETRÔNICO
NO BRASIL
As relações de comércio nas plataformas digitais estão em crescimento no Brasil. Conforme
SHVTXLVD UHDOL]DGD SHOD $VVRFLD©¥R %UDVLOHLUD
de Comércio Eletrônico (ABComm), cujos dados foram apresentados pelo e-commercebrasil
(2018), o e-commerce brasileiro tem previsão
GHIDWXUDPHQWRGH5ELOK·HVHPFRP
HVWLPDWLYD GH FUHVFLPHQWR HP WRUQR GH 
comparativamente ao mesmo período do ano
GH$SUHYLV¥R«GHTXHVHUHJLVWUHPPDLV
de 220 milhões de pedidos nas lojas virtuais,
FRPW¯TXHWHP«GLRGH5

6HJXQGR *DEDUGR   TXDQGR D LQWHUQHW
GHVHQYROYHXVH KRXYH HPSUHHQGHGRUHV TXH
YLVOXPEUDUDP D XWLOL]D©¥R GHOD SDUD R HVWDEHlecimento de relações comerciais, especialmente B2C5 VHQGR TXH R WHUPR HFRPPHUFH
foi inicialmente usado nos Estados Unidos da
$P«ULFD2DXWRUWDPE«PPHQFLRQDTXHRVSULmeiros sites de comércio eletrônico não dispu- No site E-commerce Brasil (2018), o cofunQKDPGHIHUUDPHQWDVFULDGDVHVSHFLˋFDPHQWH GDGRU GD9+6<6 5HJLQDOGR 6WRFFR DˋUPD TXH
ferramentas de integração com grandes lojas
5. Business to Consumer – Relações de comércio entre
virtuais aliadas a softwares de gestão de venempresas e consumidores. Disponível em: http://globadas devem ditar o mercado. Essa informação é
ODGFRPEUEORJRTXHHEF$FHVVRHPDJR
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UDWLˋFDGD QD SHVTXLVD UHDOL]DGD SHOD Forrester
Research, em conjunto com o E-commerce
Brasil (2018):

ȩ DVFODVVHV$H%V¥RDVTXHPDLVFRQVRPHP
no e-commerce (compras por dispositivos
PµYHLV FRPGHSDUWLFLSD©¥R

ȩ  PLOK·HV GH FRQVXPLGRUHV ˋ]HUDP DR Com as projeções apresentadas, percebe-se
SRUTXHDGHPDQGDOLJDGDDVROX©·HVHˋFLHQWHV
menos, uma compra online em 2014;
de e-commerce possui tendência de crescimenȩ GDVORMDVRQOLQHV¥RGHYDUHMLVWDVWUDGL- to. Dessa forma, pode ser oportuno o desenvolFLRQDLV FRP RIHUWDV RQOLQH H  V¥R IDEUL- vimento de soluções ligadas ao marketplace na
cantes de venda direta ao consumidor pela plataforma dos Correios.
web;
2.3 PROPOSIÇÕES DE MELHORIA NO PROCESSO
ȩ YHQGHUDPPDLVGH5ELOK¥RQRDQR DE VENDAS ONLINE
ȩ  SURGX]LUDP UHFHLWDV online maiores do Com a constante evolução das relações comerciais no ambiente virtual, Silva e Zambom
TXH5ELOK¥RQRDQR
 PHQFLRQDPTXHQRTXHWDQJH¢GHFLV¥R
de
escolha dos canais de vendas, o ambiente
ȩ  DSUHVHQWDUDP UHQGLPHQWRV online meFRPSHWLWLYRID]FRPTXHDVHPSUHVDVHPWRGRV
QRUHVTXH5PLOQRDQR
RV VHWRUHV H HVW£JLRV GH QHJµFLRV EXVTXHP DOȩ GRWRWDOGDVYHQGDVonline ocorreram por ternativas para ampliar a presença de mercado
meio de smartphones;
ou para garantir a sobrevivência.
ȩ GRWRWDOGDVYHQGDVonline ocorreram por O ambiente de comércio virtual possibilita a
meio de tablets;
DPSOLD©¥R QDV YHQGDV H FRQVHTXHQWH DWUD©¥R
GHQRYRVFOLHQWHVRTXHJHUDPDLRUHVGHVDˋRV
ȩ QRV(VWDGRV8QLGRVGDVYHQGDVRFRUUHTXDQWRDRDWHQGLPHQWRDFOLHQWHVTXHSRVVXHP
ram por meio de tablets em 2015;
as mais variadas formas de trabalho (SILVA;
ȩ a média de abandono do carrinho de com- ZAMBOM, 2012).
SUDVFKHJDD
Com a entrada de novos players no comércio
virtual,
ocorre a tendência de aumento relativo
ȩ RYDORUP«GLRGHFRPSUDQR%UDVLO«GH5
à competição por exposição das lojas virtuais,
297,00 por pedido;
angariação de novos consumidores e manutenȩ DV WD[DV GH UHSHWL©¥R FOLHQWHV TXH YROWDP ©¥RGHFOLHQWHVM£ˋGHOL]DGRV
DFRPSUDUQRPHVPRVLWH V¥RGHQR
3DUD $OYDUH] H &DUYDOKR   DV PXGDQ©DV
Brasil;
ocorridas no ambiente de mercado tornaram
ȩ a taxa de crescimento do e-commerce foi de os produtos e os serviços tecnicamente mais
HQWUHH
parecidos e com preços semelhantes. Contudo,
os consumidores passaram a ser mais preparaȩ consumidores de e-commerce p o s s u e m
dos no sentido de procurar fornecedores para
UHQGD PDLRU GR TXH FRQVXPLGRUHV GH ORMDV
RDWHQGLPHQWRGHQHFHVVLGDGHVGHORQJRSUD]R
físicas;
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De acordo com Churchill e Peter (2005), a preocupação para o levantamento das necessidades
do cliente, das orientações e expectativas de
QHJµFLRVGHOHSRVVLELOLWDU£RGHVHQYROYLPHQWR
de ofertas a ele. É necessário entender o cliente
nas relações dele com o mercado e buscar solu©·HVTXHDWHQGDPHVVHUHODFLRQDPHQWR

SDUDRFOLHQWHDO«PGRTXHM£«FRQKHFLGR
e esperado.

Além dos atributos mencionados, toda experi¬QFLDGHFRPSUD«YDORUL]DGDSHORVFRQVXPLGRres. A esse respeito, pode-se considerar o conceito de produto apresentado por McDonald
(2008, apud SILVA e ZAMBOM, 2012, p. 45),
$OYDUH]   FRPSOHPHQWD TXH K£ DLQGD R TXDQGRDˋUPDTXHȤXPSURGXWR RXVHUYL©R «
FUHVFLPHQWR FRQW¯QXR H VµOLGR GR FRP«UFLR a experiência total do cliente ou consumidor ao
eletrônico. Além de representar um novo meio WUDWDUFRPXPDRUJDQL]D©¥Rȥ
GHFRPSUDVRDXWRUPHQFLRQDTXH«YLDELOL]DGD
uma alteração na experiência do consumidor, o 2.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
TXHLQˌXHQFLDQ¥RDSHQDVDVFRPSUDVSHODLQ- Os consumidores apresentam comportamenWHUQHWPDVDSRVWXUDGRVIRUQHFHGRUHVTXHGH- WRVHPVXDVFRPSUDVTXHVHPDSHDGRVFRUUHWDverão preocupar-se em apresentar aos clientes mente, possibilitam aos vendedores um increnão somente produtos e serviços como também PHQWRQDJHUD©¥RGHQRYDVUHFHLWDVHFRQTXLVWD
uma experiência memorável em seu processo de novos clientes.
GHFRPSUD$FRQVWDWD©¥RGHTXHGHVHMRVHQH- Por meio do comportamento do consumidor,
cessidades são crescentes é bem representada HQWHQGHPVHDVȤDWLYLGDGHVTXHDVSHVVRDVVH
SHOD KLHUDUTXLD GH YDORU SDUD R FOLHQWH WHQGR RFXSDPTXDQGRREW¬PFRQVRPHPHGLVS·HP
HVWD TXDWUR Q¯YHLV RX DWULEXWRV E£VLFRV HVSH- de produtos e serviços”. (BLACKWELL, ENGEL,
rados, desejados e inesperados. Um atributo MINIARD, 2005, p. 14). Em complemento, Shet
QDGD PDLV « GR TXH DOJR TXH DWHQGH D XP GH- HWDO DSXG*$5&,$S GL]TXH
VHMRGRFOLHQWHLVWR«DOJRTXHUHSUHVHQWDYDORU “o comportamento do cliente são atividades fíDHOH $/%5(&+apud SILVA e ZAMBOM, VLFDVHPHQWDLVUHDOL]DGDVSRUFOLHQWHVGHEHQV
2012, p. 43):
GHFRQVXPRHLQGXVWULDLVTXHUHVXOWDPHPGHȩ nível de atributos básicos: atributos essen- cisões e ações”.
ciais da experiência;
&RPR V¥R UHDOL]DGDV LQWHUD©·HV HP FDGD D©¥R
ȩ nível de atributos esperados: atributos as- TXH RV FRQVXPLGRUHV H[HFXWDP QR UHODFLRVRFLDGRVDRTXHRFOLHQWHDFRVWXPRXFRQVL- namento com os vendedores, as decisões dos
clientes podem ser estimuladas com o ofereciderar parte do processo;
mento de um ambiente agradável às experiênȩ Q¯YHOGHDWULEXWRVGHVHMDGRVDWULEXWRVTXH cias de compras deles.
o cliente não espera, mas conhece e aprecia
Segundo Gao (2005, apud GARCIA, 2007), o
VHHOHVˋ]HUHPSDUWHGRSURFHVVR
processo de decisão de compra é construído
ȩ nível de atributos inesperados: atributos SHORVSUµSULRVFRQVXPLGRUHVDVVLPFRPRSHOR
GHVFRQKHFLGRV PDV TXH DGLFLRQDP YDORU FRQWH[WRGRDPELHQWHQRTXDODVGHFLV·HVV¥R
IHLWDV2DXWRUPHQFLRQDTXHDLQWHUQHWDOWHURX
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a relação consumidor-vendedor, em número de
opções de escolhas e níveis de controle sobre a
mensagem da empresa.
2V FRQVXPLGRUHV DGTXLULUDP SRGHURVDV FDSDcidades como: busca global por soluções (produtos e serviços), comparação rápida entre as
opções disponíveis, facilidade de encontro de
informações adicionais sobre o produto e leituUD GH RSLQL·HV GH RXWURV XVX£ULRV TXH M£ FRPpraram determinado produto ou serviço (GAO,
2005 apud GARCIA, 2007).
Nesse contexto, Gabriel (2010, p. 55) também
WUDWDDUHVSHLWRGRTXHGHˋQHRFRQVXPLGRU
[...] O consumidor e público hoje é ativo e dinâmico, como discutido anteriormente, e não
VµSRGHVHUȤDWLQJLGRȥIDFLOPHQWHFRPRWDPbém é gerador de mídia – as mídias sociais,
TXH HVW¥R VH WRUQDQGR XPD GDV PDLV LPSRUtantes formas de mídia a ser considerada nas
HVWUDW«JLDVGHPDUNHWLQJ

'HDFRUGRFRP.RWOHU  ¢PHGLGDTXHDV
P¯GLDV VRFLDLV WRUQDUHPVH FDGD YH] PDLV H[SUHVVLYDV RV FRQVXPLGRUHV SRGHU¥R FDGD YH]
PDLV LQˌXHQFLDU RXWURV FRQVXPLGRUHV FRP
suas opiniões e experiências. Segundo o autor,
DLQˌX¬QFLDTXHDSURSDJDQGDFRUSRUDWLYDWHP
em moldar o comportamento de compra diminuirá proporcionalmente.
A crescente tendência à existência de consuPLGRUHV FRODERUDWLYRV ¢ IRUPD©¥R H ˋUPD©¥R
GD PDUFD DIHWRX RV QHJµFLRV $WXDOPHQWH SRGHVH GL]HU TXH RV SURˋVVLRQDLV GH PDUNHWLQJ
Q¥RW¬PPDLVFRQWUROHWRWDOVREUHDVSUµSULDV
marcas. A colaboração do consumidor começa
TXDQGRRVJHUHQWHVGHPDUNHWLQJRXYHPDYR]
dele para entender-lhe a mente e captam insights do mercado. Pode-se considerar uma colaERUD©¥RPDLVDYDQ©DGDTXDQGRRVFRQVXPLGRres desempenham o papel principal na geração

de valor por meio da criação de produtos e serviços (KOTLER, 2010).
Segundo Perner (1998), a atitude do consumidor é um composto de crenças, sentimentos e
intenções de comportamento em direção a algum produto, objeto ou serviço, e, no comércio
eletrônico, é de suma importância no momento
GDGHFLV¥RGDFRPSUD$XWLOLGDGHHRYDORUTXH
os consumidores esperam obter da experiência
de compra estão diretamente relacionados com
a possibilidade de usar a internet para compra.
3DUD*DEULHO  HQWHQGHURTXHDVSHVVRDV
SHQVDPHSRUTXHVHWRUQDPI¥VFXUWHPRXVHguem uma marca ou empresa nas redes sociais é
essencial para direcionar estratégias. Uma pesTXLVD UHDOL]DGD SHOD ([DFW 7DUJHW  DSXG
Gabriel, 2010) revelou os principais motivos
SHORVTXDLVDVSHVVRDVG¥RXPȤOLNHȥSDUDXPD
HPSUHVD PDUFD RX DVVRFLD©¥R QR )DFHERRN
São eles:
ȩ UHFHEHUGHVFRQWRVHSURPR©·HV  
ȩ PRVWUDUDRVRXWURVRDSRLR¢HPSUHVD  
ȩ ganhar um brinde, amostra grátis e cupons
 
ȩ manter-se informado sobre as atividades da
HPSUHVD  
ȩ UHFHEHU DWXDOL]D©·HV VREUH QRYRV SURGXWRV
 
ȩ receber informações sobre vendas futuras
 
ȩ GLYHUV¥RRXHQWUHWHQLPHQWR  
ȩ WHUDFHVVRVDFRQWH¼GRVH[FOXVLYRV  
ȩ UHFRPHQGD©·HVGHDOJX«P  
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ȩ VDEHUPDLVVREUHDHPSUHVD  
ȩ VDEHUPDLVVREUHXPWHPDHVSHF¯ˋFRGDHPSUHVD  
ȩ LQWHUDJLUFRPSDUWLOKDULGHDLVGDUIHHGEDFN
HWF  
(VVD SHVTXLVD FRUURERUD FRP GDGRV GH XP
HVWXGR IHLWR SHOD 5D]RU)LVK GLYXOJDGR SRU
.DSODQ  TXHWDPE«PGHVWDFDTXHRSULQcipal motivo de as pessoas tornarem-se “amiJDVȥGHXPDPDUFDRXHPSUHVDQR)DFHERRNRX
MySpace é para receber ofertas e descontos exFOXVLYRV  VHJXLGRGHPRVWUDUDRVRXWURV
FRQVXPLGRUHVRDSRLRDHOD  

&RPR YDQWDJHQV SDUD RV SHTXHQRV YDUHMLVWDV R 6(%5$(   DSRQWD TXH K£ UHVSDOGR
OLJDGR DR PDUNHWLQJ H ¢ SXEOLFLGDGH DO«P GH
FRQVHTXHQWH DXPHQWR GD YLVLELOLGDGH GH VXD
empresa. Já para o operador de marketplace são
apontadas as vantagens: i) variedade de produWRVRIHUWDGRVLL DXPHQWRGRWLFNHWP«GLRQDV
YHQGDVGRRSHUDGRULLL ˋGHOL]D©¥RGHFOLHQWHV
2 6(%5$(   7DPE«P PHQFLRQD TXH RV
marketplacesSRGHPIDFLOLWDUQHJµFLRVHQWUHGLferentes empresas e consumidores: i) Business
to Business (B2B – entre empresas); ii) Business
to Consumer (B2C – entre empresas e consumidores); iii) Consumer to Consumer (C2C – entre
consumidores); iv) Business to Government (B2G
– entre empresas e governo); v) Government to
Citizen (G2C – entre governo e cidadãos).

'LDQWHGRDSUHVHQWDGR«SRVV¯YHOLQWXLUTXHRV
FRQVXPLGRUHVPDQW¬PLQˌX¬QFLDHQWUHVLHVSHFLDOPHQWHQDVUHGHVVRFLDLV&RQVHTXHQWHPHQWH Ao se pensar em uma possível plataforma de
HVVHWLSRGHUHODFLRQDPHQWRSRGHU£LQˌXHQFLDU marketplace YLDELOL]DGD SHORV &RUUHLRV HVWD
WHU£FRPRFDUDFWHU¯VWLFDGLVSRQLELOL]DUXPDPas relações entre vendedores e consumidores.
ELHQWHSDUDTXHHPSUHVDVFRQVLJDPUHDOL]DUD
2.5 MARKETPLACE
venda de produtos para consumidores pessoas
Com a evolução dos relacionamentos comer- físicas.
ciais no ambiente virtual, houve a evolução dos
grandes players para um novo sistema de ven- 2.6 CORREIOSLOG+
das online: os chamados marketplaces. Nesses As atividades de atendimento geradas por meio
ambientes, um vendedor consolidado no mer- GDVUHOD©·HVFRPHUFLDLVUHDOL]DGDVQRDPELHQWH
cado, seja em volume de vendas ou força de sua YLUWXDOID]HPFRPTXHRHPSUHV£ULRGHPDQGH
marca, congrega diferentes lojistas para ex- tempo em atendimento a e-commerce, atualiSRVL©¥RHYHQGDVDSDUWLUGRSUµSULRDPELHQWH ]D©·HV GH VLVWHPDV FRQWUROH GH SHGLGRV  FRQWUROH GH HVWRTXH RSHUDFLRQDOL]D©¥R GH GHVSDvirtual.
cho e controle de transportadores. Todas essas
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e DWLYLGDGHVGHPDQGDPWHPSRTXHRHPSUHV£ULR
3HTXHQDV (PSUHVDV 6(%5$(   GHˋQH poderia focar nas vendas e na geração de novas
marketplace FRPR XP DPELHQWH TXH SURSRU- receitas para a empresa dele.
FLRQD RSRUWXQLGDGHV SDUD SHTXHQRV HPSUHV£rios, pois, ao estabelecerem uma parceria com Diante dessa necessidade, os Correios lançaram,
HPSUHVDV TXH IRUQHFHP VROX©·HV OLJDGDV DR em 2015, o CorreiosLog+. Essa solução, ligada
marketplaceSRGHPYLDELOL]DUVXDVUHOD©·HVGH aos serviços de HIXOˋOOPHQW, contempla as seguintes atividades mencionadas pelos Correios
comércio virtual.
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  UHFHELPHQWR GD FDUJD DUPD]HQDJHP SRQWR IRL HVWDEHOHFLGR R SUREOHPD TXH HPEDsou o desenvolvimento deste estudo.
preparação, distribuição e entrega.
Correios Log é a solução completa de logística integrada dos Correios (2018), totalmente
adaptada às necessidades operacionais de emSUHVDVHYLDELOL]DH[SHUWLVHGHDWXD©¥RHPWRGDV
as etapas, da estrutura logística já instalada na
sua empresa ou a operação em centros logístiFRVSUµSULRVGHIRUPDFXVWRPL]DGDHFRPSOHWD
GHVGH R UHFHELPHQWR GD FDUJD DUPD]HQDJHP
preparação, distribuição até a entrega.
3 PROBLEMA DE PESQUISA
$WXDOPHQWH YHULˋFRXVH TXH RV &RUUHLRV Q¥R
dispõem de solução completa de logística inteJUDGD SDUD GLVSRQLELOL]DU DRV HPSUHV£ULRV +£
solução semelhante aplicada pelo CTT, operador de correios em Portugal. A solução consiste em uma parceria com a Facestore, empresa ligada ao Facebook para criação de lojas
virtuais. Segundo Barbosa (CTT, 2018), CEO
GD )DFHVWRUH D SDUFHULD YLDELOL]D D JHVW¥R ORJ¯VWLFDGHQHJµFLRVonlineXPDYH]TXHR&77
([SUHVVR « UHVSRQV£YHO SRU  GDV HQWUHJDV
de encomendas em Portugal.
Na mesma linha, os Correios dispõem da estrutura ligada a sua subsidiária Correiospar. A parWLUGDˌH[LELOLGDGHDSUHVHQWDGDSHODVXEVLGL£ULD
«SRVV¯YHOLQWHUPHGLDUDDTXLVL©¥RGDexpertise
de empresa de tecnologia ou estabelecimento
GH SDUFHULD SDUD YLDELOL]DU XP marketplace no
ambiente virtual dos Correios.
Ainda, com toda a estrutura, conhecimento, informação e expertise ligadas à solução
&RUUHLRV/RJ HIXOˋOOPHQW  H ¢ GLVWULEXL©¥R
Como os Correios poderiam criar um canal/plataforma de Marketplace, podendo gerar maior
OXFUDWLYLGDGH SDUD D HPSUHVD" 'LDQWH GHVVH

4 METODOLOGIA
4.1 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS
3DUD R DWLQJLPHQWR GRV REMHWLYRV HVSHF¯ˋFRV
GHVWHHVWXGRIRLGHVHQYROYLGDXPDSHVTXLVDGH
FXQKR TXDOLWDWLYR $ SHVTXLVD TXDOLWDWLYD SRVVLELOLWD LGHQWLˋFDU D SHUFHS©¥R H D FRPSUHHQsão do ser humano a respeito de determinado
aspecto ou fenômeno em estudo (STAKE, 2011).
O estudo apresentado neste material foi desenYROYLGRFRPSHVTXLVDELEOLRJU£ˋFDHGRFXPHQWDOSDUDLGHQWLˋFDURHVWDGRGDDUWHDUHVSHLWR
das soluções propostas. Também houve a reaOL]D©¥RGHSHVTXLVDTXDOLWDWLYDHPFOLHQWHVGRV
Correios atendidos por Assistentes Comerciais
e Gerentes de Contas, com objetivo de levantar
dados a respeito das motivações de determinados grupos de indivíduos para determinadas
atitudes e também compreender e interpretar determinados comportamentos humanos
,167,78723+' 
A aplicação da técnica de coleta de dados estruturada possibilitou analisar como os atuais
clientes de Correios avaliam a hospedagem de
VHXVQHJµFLRVHPXPmarketplace dos Correios,
FRP XVR Q¥R REULJDWµULR GDV VROX©·HV OLJDGDV
ao CorreiosLog+ (HIXOˋOOPHQW  2V TXHVWLRQ£ULRVHVWUXWXUDGRVV¥RLQVWUXPHQWRVGHSHVTXLVD
construídos com perguntas elaboradas com um
apelo ou nota explicativa (DUARTE e FURTADO,
2000).
2 TXHVWLRQ£ULR DSOLFDGR SDUD HPEDVDU D SHVTXLVD GHVVH HVWXGR FRQWRX FRP  TXHVW·HV
HPTXHDVHPSUHVDVIRUDPLPSHOLGDVDUHVSRQder perguntas abertas, estruturadas com base
HP DVSHFWRV TXH SRVVLELOLWDULDP LGHQWLˋFDU

135

POSTAL BRASIL
UHYLVWDWpFQLFRFLHQWtÀFDGRV&RUUHLRV

como percebem uma potencial solução de
marketplace dos Correios, com possibilidade
de também usufruírem de soluções não obriJDWµULDV HP FRQWUDWR OLJDGDV DR &RUUHLRV/RJ
(HIXOˋOOPHQW 2GHVHQYROYLPHQWRGDSHVTXLVD
RFRUUHXQR6LVWHPD*HUDGRUGH3HVTXLVD *3(6 
GRV&RUUHLRVFXMRREMHWLYR«SHUPLWLUTXHGLIHUHQWHV £UHDV GD HPSUHVD UHDOL]HP DV SUµSULDV
SHVTXLVDVMXQWRDRS¼EOLFRH[WHUQRRXLQWHUQR
(TORRES, 2018).

PDLV HVSHF¯ˋFRV FRPR P«GLDV YDUL¤QFLDV H
desvios padrões.

$ SHVTXLVD IRL HQFDPLQKDGD DRV FOLHQWHV SRU
HPDLO SDUD TXH IRVVH UHVSRQGLGD QR DPELHQWH *3(6 2V FOLHQWHV IRUDP VHQVLELOL]DGRV SRU
seus consultores de vendas a participarem da
SHVTXLVD 2 SHU¯RGR GH DSOLFD©¥R RFRUUHX HQtre os dias 20/07/2018 e 31/07/2018. Estima-se
TXHDSUR[LPDGDPHQWHFOLHQWHVWHQKDPVLGR
DERUGDGRVSRU«PDSHQDVGHVVHVUHVSRQForam envolvidos Assistentes Comerciais e GHUDP¢SHVTXLVD
*HUHQWHV GH FRQWDV DRV TXDLV IRL VROLFLWDGR R
encaminhamento do linkGDSHVTXLVDDRVFOLHQ- 5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE
WHV TXH HVWLYHVVHP VRE D UHVSHFWLYD JHVW¥R GH DOS RESULTADOS
$ UHDOL]D©¥R GD SHVTXLVD FRP DV HPSUHVDV IRL
cada consultor.
essencial para entender como os potenciais
compradores enxergam uma proposta inova4.2 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS
3DUD TXH VHMD YHULˋFDGD D SRVVLELOLGDGH GH GH- dora de oferecimento das soluções ligadas a
senvolver novos projetos em empresas, é neces- um marketplace dos Correios com opção de uso
V£ULDDDSOLFD©¥RGHSHVTXLVDV2VGDGRVRULXQ- dos serviços de CorreiosLog+ (HIXOˋOOPHQW) de
GRVGRVOHYDQWDPHQWRVUHDOL]DGRVV¥RWUDWDGRV maneira concomitante.
D SDUWLU GH IHUUDPHQWDV HVWDW¯VWLFDV TXH HPEDVDU¥RRSHVTXLVDGRUSDUDDWRPDGDGHGHFLV¥R )RUDP VHQVLELOL]DGRV DSUR[LPDGDPHQWH 
/DUVRQ   GHˋQH HVWDW¯VWLFD FRPR VHQGR clientes a partir da solicitação dos consultoXPD IHUUDPHQWD TXH SRVVLELOLWD D DQ£OLVH H D UHV FRPHUFLDLV SDUD SDUWLFLSDUHP GD SHVTXLVD
+RXYH  UHVSRQGHQWHV R TXH FRUUHVSRQGH D
LQWHUSUHWD©¥RGHGDGRVGHPDQHLUDFLHQW¯ˋFD
XPDWD[DGHUHVSRVWDGHGRXQLYHUVRGRV
(PSHVTXLVDVFLHQW¯ˋFDVDHVWDW¯VWLFD«IRFDGD SHVTXLVDGRV
HPDYDOLDUVHXPDVXSRVL©¥R KLSµWHVH GHYHRX
não ser rejeitada, conforme o comportamento (P UHOD©¥R DRV UHVSRQGHQWHV  V¥R DGPLGDV YDUL£YHLV HQYROYLGDV QR HVWXGR$V KLSµWH- QLVWUDGRUHVDWXDPFRPRSURˋVVLRQDLVGH
ses são, para Feijoo (2010), informações a res- marketing e não houve informação da área de
peito de duas variáveis constantes nos estudos DWXD©¥RGRVUHVWDQWHV(VVHVSURˋVVLRQDLV
e se elas podem ou não estar relacionadas en- atuam em diferentes setores: logística do ecommerce, comércio eletrônico, socioadministre si.
WUDWLYRGDHPSUHVDHPTXHWUDEDOKDPHYHQGDV
)RUDPLGHQWLˋFDGRVRVWRWDLVGHUHVSRQGHQWHV em geral.
IUHTX¬QFLDVHPTXHRFRUUHUDPUHVSRVWDVVHPHlhantes e respectivos percentuais. Por se trata- 7DPE«PKRXYHRTXHVWLRQDPHQWRDUHVSHLWRGR
UHPGHTXHVW·HVDEHUWDVRFRQWH¼GRIRLDQDOL- SULQFLSDOFDQDOSHORTXDOUHDOL]DPVXDVYHQGDV
sado sem aplicação de ferramentais estatísticos 'R WRWDO GH UHVSRQGHQWHV  M£ XWLOL]DP D
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LQWHUQHWFRPRSULQFLSDOFDQDOGHYHQGDVH expostos nas lojas hospedadas, no possível
UHDOL]DPYHQGDVH[FOXVLYDPHQWHHPORMDI¯VLFD marketplace postal.
sem relação de comércio nos meios virtuais.
'LDQWH GDV UHVSRVWDV REWLGDV FRP D SHVTXL2WLSRGHSURGXWRFRPHUFLDOL]DGRSHORVHPSUH- VD IRL SRVV¯YHO SHUFHEHU TXH XPD VROX©¥R GH
sários nos canais de e-commerce aponta uma marketplace com possível atrelamento das sopossibilidade de uso da estrutura dos Correios, OX©·HVGH&RUUHLRV/RJSRGHJHUDUQRYRVQHJµtanto para uma hospedagem de loja virtual em FLRVSDUDRV&RUUHLRV'XUDQWHDSHVTXLVDXPD
um marketplace SRVWDO TXDQWR SDUD R XVR GR das empresas entrevistadas entrou em contato
CorreiosLog+ (HIXOˋOOPHQW). Trata-se de pro- FRPRFRQVXOWRUFRPHUFLDOHTXHVWLRQRXVREUH
GXWRV TXH DR VHUHP IRWRJUDIDGRV H H[SRVWRV o início dessa nova solução para hospedar sua
podem ganhar visibilidade, além de cada item loja no marketplace SRVWDO H XWLOL]DU FRQFRPLSRVVXLU PHQRV GH  NJ FDUDFWHU¯VWLFD SDUD tantemente as soluções de CorreisLog+ para
WUDQVSRUWH H DUPD]HQDJHP YLD &RUUHLRV 2V seu e-commerce.
itens destacados são:
6 CONCLUSÃO
a) itens para motociclismo (luvas, capacetes e O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da oportunidade promisDFHVVµULRVHPJHUDOSDUDPRWRFLFOHWDV 
VRUDTXHRV&RUUHLRVSRVVXHPSDUDLQYHVWLUHP
b) moldes de silicone;
novos serviços atrelados à plataforma de coPHUFLDOL]D©¥RYLDZHE&RQFOXLVHWDPE«PTXH
c) embalagens.
« FUHVFHQWH D GHPDQGD SRU QHJµFLRV YLUWXDLV
2VUHVSRQGHQWHVDˋUPDUDPWHUFRQKHFLPHQWRD FRUURERUDQGR R HQWHQGLPHQWR GD SHVTXLVD GH
UHVSHLWRGRTXHVHWUDWDDVROX©¥RGHmarketplace, FDPSRUHDOL]DGDSDUDREWHUGDGRVPDLVFRQVLVSRU«PGRVHQWUHYLVWDGRVQ¥RFRQVHJXLUDP WHQWHVVREUHDYHUWHQWHGRVQHJµFLRVGHHFRPLQGLFDUVHDHPSUHVDHPTXHDWXDPSRVVXLUHOD- merce e plataformas de marketplaces.
ções comerciais em plataformas de marketplace.
A implantação de uma solução de marketplace 2EVHUYDVH TXH RV FOLHQWHV SURFXUDP SHOD FRpelos Correios é considerada interessante por modidade, facilidade de encontrar o produto
 GRV HQWUHYLVWDGRV H D GHSHQGHU GRV YDOR- desejado, comparar produtos e preços e, para
UHV DSOLFDGRV  LQGLFDUDP TXH SRGHULD YLQ- manter um relacionamento duradouro, é neFHVV£ULR TXH DV HPSUHVDV WHQKDP PHOKRULDV
cular suas vendas no marketplace postal.
contínuas em seus sites na forma de pagamen1DVHPSUHVDVHPTXHRVUHVSRQGHQWHVDWXDP to, segurança da internet e na cadeia logística
DˋUPDUDPQ¥RUHDOL]DUDUPD]HQDPHQWRH de entregas.
atuam com produção conforme demanda. Os
GHPDLV GHSHQGHP GH GHSµVLWRV H HVSD©RV HP $ SDUWLU GD SHVTXLVD UHDOL]DGD IRUDP YHULˋFDsua rede de lojas para estocar os produtos a dos indícios positivos para o desenvolvimento
VHUHPYHQGLGRVGRVHQWUHYLVWDGRVLQGLFD- GHQHJµFLRVHPDPELHQWHweb a partir do desenUDPTXHDGHSHQGHUGRYDORUDSOLFDGRSRGHP volvimento de plataforma de marketplace dos
DWUHODU R HVWRTXH GH VHXV SURGXWRV TXH VHU¥R Correios, atrelado a soluções de CorreiosLog+
(HIXOˋOOPHQW).
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