
Empresas bem-sucedidas devem examinar todos
os canais disponíveis para então desenhar uma
abordagem com base em suas capacidades
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Ovarejo online percorreu um longo caminho desde o seu início na década de 1990
e gerou US$ 90 bilhões em receitas para os varejistas dos EUA em 2004, com-
parados com apenas US$ 8 bilhões em 1998. Para entender como as estratégias

online dos atuais varejistas bem-sucedidos refletem esse amadurecimento, a McKinsey
analisou os 100 maiores varejistas diretos da América do Norte1. Constatamos que os
varejistas diretos com lojas físicas capturaram 52% das vendas pela Internet em 2003,
enquanto os que não tinham lojas obtiveram somente 3i%2. Para cada grupo, parece

k

haver duas grandes estratégias bem-sucedidas. Juntos, os quatro modelos identificados
(ver quadro Canalização) trazem lições para todos os varejistas.

Os varejistas sem lojas têm bom
desempenho, seja como "máquinas de
eficiência" ou "líderes de nicho". A pri-
meira abordagem é melhor para aqueles
que vendem produtos com margens re-
lativamente baixas, tais como CDs, li-
vros ou computadores, pois a Internet
proporciona o alcance global de que
essas empresas precisam para ganhar
escala. As "máquinas de eficiência"
- por exemplo, Amazon e Dell - • in-

vestem pesadamente no marketing da
marca, em sites inovadores e em pro-
cessos altamente eficientes de sour-
cmg e atendimento. Tais investimentos
criam enormes custos fixos, que muitas
vezes chegam a centenas de milhões de
dólares, de modo que as "máquinas de
eficiência" precisam gerar um fatura-
mento anual de, no mínimo, US$ 750
milhões para serem lucrativas. No en-
tanto, esses varejistas, uma vez bem-su-
cedidos, tendem a gerar grandes fluxos
financeiros. A Amazon investiu mais de
US$ 400 milhões em marketing e tecno-
logia em 2004, por exemplo, ao mesmo
tempo em que gerou US$ 477 milhões
emfree cash. As maiores "máquinas de
eficiência" fazem com que seus clientes
voltem a comprar através de ofertas (por
exemplo, a Amazon cobra uma anuidade
no valor de US$ 79 por um número ili-
mitado de entregas em um prazo de
dois dias). Dos 100 maiores varejistas
diretos, apenas sete são "máquinas de
eficiência", porém respondem por l/4 do
total da receita online.

"Líderes de nicho", como a L. L
Bean3 e a Ross-Simons, vendem pro-
dutos mais caros e de maior margem
(por exemplo, vestuário, jóias), prin-
cipalmente por meio de catálogos e
pela Internet. Os "líderes de nicho"
conquistam a fidelidade do cliente
oferecendo mercadorias de qualidade
e serviço excepcional, ou ambos. A ca-
pacidade de adquirir e reter clientes
é crucial, pois a maioria dos "líderes
de nicho" é composta por empresas
pequenas demais para financiar um
marketing de marca caro, além de
depender de campanhas online diri-
gidas ou de mala-direta. Os "líderes
de nicho" mais inovadores articulam
seus canais facilitando a encomenda
online de seus produtos de catálogo,
por exemplo, ou usando seu site para
apresentar uma seleção maior de pro-
dutos do que um catálogo impresso
poderia conter sem tornar-se oneroso.
Os 28 "líderes de nicho" estudados ge-
raram cerca de US$ 15 bilhões em re-
ceitas -17% das quais provenientes de
transações via Internet - e respondem
por 6% do total de receitas online.

Os varejistas com lojas têm bom
desempenho como "geradores de trá-
fego" e como "três canais", dependendo
de sua escala e margens de lucro. Vare-
jistas com margens relativamente baixas
e de grande escala obtêm maior sucesso
como "geradores de tráfego". Essas em-
presas usam a Internet tanto para atrair
clientes para suas lojas físicas como para

oferecer aos compradores uma varie-
dade maior de produtos e maior con-
veniência. "Geradores de tráfego", tais
como a Target, The Home Depot e Wal-
Mart atraem compradores utilizando
diversas técnicas - cartões de brinde,
anúncio na mídia, circulares online e
avisos por emaii Como os "geradores
de tráfego" costumam vender produtos
com baixas margens em vários price
points, é fundamental entender o fun-
cionamento dos diferentes canais e
como os custos de atendimento podem
reduzir os lucros. Os "geradores de trá-
fego" promovem seus produtos de maior
margem (por exemplo, roupa de cama
e vestuário) online, enquanto exibem
apenas o suficiente de outras mercado-
rias para refletir a ampla gama de pro-
dutos disponíveis nas lojas. Embora as
lojas gerem a maior parte das vendas dos
"geradores de tráfego", esses varejistas
- com quase US$ 35 bilhões de receita

anual, em média - são muito grandes e
mesmo assim o volume de suas vendas
via Internet impressiona, respondendo
por 35% do total das receitas online.

Varejistas "três canais", como a J. C.
Penney e a Williams-Sonoma, utilizam
lojas, catálogos e a Internet para maxi-
mizar sua participação nos gaStos dos
consumidores. Esses estabelecimentos
vendem produtos com margens relati-
vamente altas (utilidades domésticas
ou vestuário, por exemplo), ao mesmo
tempo em que modelam seus canais
para que se complementem totalmente.
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Os catálogos atraem novos clientes,
fazem-nos voltar a comprar e articulam
linhas de produtos; a Internet oferece
conveniência, informações sobre os pro-
dutos e atualização rápida de preços e
promoções; as lojas, em contraste, per-
mitem ao comprador manusear e testar
os produtos antes de adquiri-los. O de-
safio para os "três canais" é entender
como os clientes utilizam cada canal
ajustar os produtos ao funcionamento
do canal, e criar uma experiência consis-
tente para o cliente em todos eles. Os va-
rejistas "três canais" geraram quase US$
6 bilhões em 2003, cerca de 17% do total
das receitas online.

Como esses modelos indicam, os
varejistas que analisam todos os seus
canais e fazem escolhas estratégicas e
cuidadosas podem obter resultados ex-
cepcionais. Atualmente, os principais
varejistas da Internet compreendem a
necessidade de estratégias complemen-
tares online e online, marketing articu-
lado e investimento equilibrado. Sem

uma estratégia integrada, varejistas
com lojas que queiram aumentar suas
vendas pela Internet ou por catálogo
arriscam-se a simplesmente transferir
o volume de vendas para esses canais di-
retos e destruir sua lucratividade por
conta dos custos adicionais de aten-
dimento e overhead. Para terem su-
cesso, varejistas multicanais devem ar-
ticular suas atividades online, por ca-
tálogo e em loja para converter clientes
e incentivá-los a consumir mais. Esses
varejistas também devem desenvolver
processos eficientes para capturar e
atender os pedidos, de forma a asse-
gurar que os insights obtidos a partir
dos clientes sejam compartilhados
com todos os setores da organização.
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do McKinsey em Nova York; )ohn
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escritório de Orange County.
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