
Não encontrou aquele vestido na prateleira? Saiba como o varejo está empurrando o 
consumidor para a Internet  
 
Consumidores com preferências ou tamanhos fora dos padrões convencionais podem enfrentar 
problemas na hora de procurar nas lojas o produto desejado, já que a intenção do varejo é 
empurrar para a Internet os itens menos procurados.  
 
De acordo com professores da Wharton e analistas da indústria, o varejo está reduzindo nas 
lojas a diversidade de peças de vestuário de tamanho pouco comum e de cores não 
convencionais para atenuar o custo de gestão de estoque e ganhar ao mesmo tempo um 
espaço valioso dentro da loja. Além disso, estão tentando convencer o consumidor que deseja 
adquirir itens de pouca saída a encomendá-los ou comprá-los por meio do site do varejista. A 
mercadoria é então enviada diretamente à casa do consumidor.  
 
O varejo sempre teve receio de problemas operacionais que resultassem em produtos fora de 
estoque e em vendas não realizadas. Agora, as lojas estão provocando intencionalmente essa 
situação porque contam com a Internet para recuperar as vendas não realizadas. “Itens que 
demoram mais a sair podem ser comercializados com grande eficiência pela Internet, mas não 
na loja. Assim, quando o consumidor entra na loja em busca desse tipo de produto, recebe 
informações que o redirecionam para o site da loja”, observa Gérard Cachon, professor de 
Gestão de Operações e de Informações da Wharton.  
 
Produtos que atraem poucos clientes entopem a cadeia de suprimentos do varejista, agregam 
custos ao sistema de distribuição, desperdiçam o metro quadrado caro e, por fim, acarretam 
em promoções que implicam custos para a loja. 
 
Como as operações de varejo expandiram-se, transformando-se em megastores espalhadas 
por todo o país, a existência de um grupo numeroso de pessoas cujas preferências não são 
atendidas pelo mix de mercadorias das lojas pode se converter em um grande problema, diz 
Cachon. “Se em meio a tanta variedade deparamos com um produto cujas vendas ocorrem 
com uma freqüência de quatro ou cinco vezes ao ano, milhões desses itens somados podem 
resultar em um montante significativo de vendas. Podem-se vender esses produtos com 
relativo sucesso em estabelecimentos bem consolidados, mas é impossível tentar vendê-los 
em centenas de Best Buys.” 
 
De acordo com Barbara Kahn, professora de Marketing da Wharton, o varejista que deixa de 
estocar intencionalmente alguns itens corre o risco de afastar um ou outro consumidor. Ela diz 
ainda que como o varejo pode oferecer um conjunto melhor de mercadorias  através da 
Internet, o consumidor sai ganhando de qualquer jeito. “Do ponto de vista daquele consumidor 
que deseja adquirir uma peça de tamanho fora do convencional, essa não é a melhor 
estratégia: seria preferível ter o item procurado na loja”, diz Khan. “Contudo, se pensarmos no 
conjunto de clientes, a história então é outra. Imagino que o varejista inteligente queira 
maximizar o espaço da loja para atrair sua melhor clientela, aquela que representa um grau de 
valor maior, os clientes leais. Portanto, ele não tem a preocupação de atender a todo tipo de 
gosto. Ao mesmo tempo, porém, procura atender a esse consumidor específico viabilizando a 
compra online.”  
 
Experiência tangível 
 
Daniel Corsten, ex-professor visitante da Wharton e hoje professor da London Business School, 
diz que não está convencido de que a nova estratégia de empurrar o cliente da loja para a 
Internet funcione. “O fato é que a loja transforma o impulso de compra em um impulso 
racional de compra. O consumidor entra na loja e deseja comprar algo, mas não encontra o 
que procura. Ele se dá conta então de que estava empolgado com a compra de um item, mas 
agora se vê obrigado a racionalizar a experiência. E se pergunta: ‘Será que eu quero isso 
mesmo?’ Isto quebra o processo de compra. De repente, o consumidor pensa duas vezes.”  
 
 



A nova estratégia decorre do desejo do varejista de consolidar as operações da loja com as 
vendas pela Internet, que hoje respondem por 10% a 15% das receitas, diz Corsten. Ele 
adverte que embora o varejo esteja correto em dar mais atenção à Internet, esses dois canais 
não seduzem necessariamente todos os clientes. “As pessoas vão às lojas porque gostam 
dessa experiência. Com isso, já decidiram não recorrer à Internet”, diz Corsten. “Se entro na 
Internet e faço uma compra, fico satisfeito. Se vou a uma loja e faço uma compra, fico 
igualmente satisfeito. Se, porém, alguém me redireciona da loja para a Internet, meu processo 
de aquisição muda. É verdade que tenho uma ampla variedade de produtos online, mas eu 
estava em busca de uma experiência tangível de compra.”  
 
Segundo Corsten, o varejista que deixa de estocar uma variedade grande de itens corre o risco 
não só de perder a oportunidade de vendas diretas, como também a oportunidade de vender 
outros itens complementares. O lojista que prefere não vender determinados tamanhos de 
calça jeans perde também as vendas de cintos e tops que seus clientes usariam com aquela 
peça de tamanho não convencional. 
 
Do ponto de vista da estratégia, diz Corsten, se todas as lojas vendessem só produtos de 
venda garantida, todos os varejistas começariam a se parecer uns com os outros. Eles 
perderiam sua vantagem competitiva e os clientes passariam então a comprar só peças 
baratas na loja mais próxima.  
 
Para identificar os clientes que não encontraram o que procuravam — porque o produto não 
está disponível na loja — e convencê-los a encomendar o produto desejado ou a comprá-lo 
pela Internet, é preciso contar com vendedores sofisticados e bem treinados, acrescenta 
Corsten. “É imprescindível montar uma boa equipe”, diz ele. “E uma equipe bem preparada é 
uma equipe cara.”  
 
Serguei Netessine, professor de Gestão de Operações e de Informações da Wharton, observa 
que uma pesquisa feita pela instituição mostrou que a existência de produtos fora de estoque 
constitui um problema maior do que os varejistas imaginam. Os dados do computador 
geralmente indicam que o item desejado está na loja, mas se o cliente não o encontra, ou se 
está no setor de estoque, ou se foi roubado, o cliente sai com a impressão de que a loja não 
tem estoque.  
 
De acordo com Netessine, o varejo crê, de modo geral, que seu índice de produtos estocados é 
de 95% a 98%, mas quando os clientes são entrevistados, constata-se que esse percentual, 
na verdade, gira em torno de 75% a 80%. “Ter um item em estoque é só metade da história”, 
diz Netessine. “A outra metade consiste em garantir que o cliente o encontre.” Pesquisas 
indicam que o fator mais importante do processo de localização do produto pelo cliente é a 
presença de funcionários bem preparados na loja, capazes de encontrar o item procurado, 
acrescenta.  
 
Sapatos no. 45 
 
Kevin Freeland, presidente da Optimal Advantage, empresa de consultoria de Minneapolis, e 
professor convidado da Wharton na área de Gestão de Operações e de Informações, concorda 
que a tendência de deslocamento das vendas marginais para a Internet aumenta, de modo 
geral, a seleção de produtos disponíveis ao consumidor.  
 
No início de sua carreira, Freeland trabalhou na gestão de estoques da Payless Shoe Source, 
cujas lojas tinham, em média, 223 m2. Já em fins da década de 80 e princípios de 90, o 
estoque da rede de lojas  estava sendo submetido a uma triagem. Os gerentes estavam se 
desfazendo dos sapatos de nos. 44 a 45, de pouca saída. Naquela época, diz ele, o cliente não 
tinha alternativa. “O vendedor lhe dizia: ‘Não trabalhamos com o no. 45”, e a pessoa voltava 
para casa desapontada. O varejo sempre foi racional. A principal diferença é que hoje existe 
uma alternativa para quem quer comprar produtos não convencionais.” 
 
  
 



Michael Zisman, conferencista convidado da Wharton e diretor gerente de operações do 
Internet Capital Group, diz que essa nova estratégia de varejo jamais teria sido possível sem o 
aparecimento da FedEx e da UPS, responsáveis pela fase final do processo de distribuição. Ele 
observa que as lojas trabalham com políticas de remessas diferentes. Muitas oferecem 
remessa grátis se o cliente fizer o pedido ainda dentro da loja. Quem compra pela Internet 
sempre tem de pagar pela remessa.  
 
Zisman dis que os custos de remessa não são mais obstáculo para os clientes que desejam 
gastar algum dinheiro a mais para economizar tempo. Atualmente, o consumidor se sente 
também mais tranqüilo com os pedidos feitos pela Internet, acrescenta.   “As pessoas 
habituaram-se a usar a Internet. Se uma loja não tem em estoque o que o cliente deseja, ele 
não se sente insultado, ao passo que dez anos atrás teria dito: ‘Não volto mais aqui.’”  
 
Para tornar a distribuição mais eficiente, surgem novas empresas para gestão e expedição de 
produtos em estoque, diz Zisman, diretor do Vcommerce, uma empresa do Arizona que 
trabalha com logística de varejo. Essas empresas, diz ele, assumem a responsabilidade pela 
gestão do estoque e reduzem o tempo de permanência dele nos livros do varejista.  
 
Zisman observa que o deslocamento em direção à gestão mais eficiente de estoque poderá 
reforçar a economia como um todo, e cita como prova disso o censo americano de 2006, em 
que as vendas do varejo respondem por um terço do PIB de 12 trilhões de dólares do país. O 
estoque de bens do varejo é de 472 bilhões de dólares. A um custo de carregamento de 30%, 
isto representa um custo real de 150 bilhões, ou 3,75% das vendas. “A economia não pode 
funcionar bem com uma ineficiência dessas [...] Se a economia com um todo puder reduzir seu 
investimento em estoque, todos saem ganhando.”  
 
Além das implicações de logística relativas ao deslocamento das vendas das lojas para a 
Internet, existem algumas vantagens de marketing para a escassez planejada. Zisman diz que 
deixou de fazer recentemente uma visita à loja de computadores que costuma freqüentar 
ocasionalmente aos sábados e optou por comprar um roteador Lynksys da Dell pela Internet. 
O produto foi enviado pela empresa na segunda-feira e foi instalado na terça, poupando a Dell 
de despesas maiores de estoque.  
 
Depois disso, passados dois dias, Zisman recebeu um e-mail com um anúncio de vendas de 
PCs da Dell, que agora tinha o e-mail de Zisman e outras informações de marketing a seu 
respeito. Zisman ressalta que a Dell não incorreu em risco algum de marca ou de crédito na 
transação, sujeitando-se apenas a um risco mínimo de que Zisman devolvesse o produto.  
 
Incentivando a compra rápida 
 
De acordo com Netessine, alguns varejistas, como a cadeia de varejo Zara, trabalham com 
estoques baixos para aproveitar ao máximo o pouco espaço do varejo, mas o fazem também 
por uma estratégia de marketing. O rápido giro de estoque incentiva o consumidor que pode 
estar indeciso quanto a uma aquisição, que pode acabar perdendo. “Se você trabalha com 
estoques baixos e atualiza os produtos da moda rapidamente, o cliente sabe que quando for à 
loja, o que ele vir lá dentro naquele momento poderá não estar lá amanhã”, diz Netessine.  
 
Essa estratégia ajuda o varejista de duas formas, diz ele. Em primeiro lugar, evita que o 
cliente espere por uma promoção de fim de estação para comprar o que deseja — a uma 
margem de lucro baixa para a loja. Em segundo lugar, incentiva o consumidor a visitar a loja 
mais vezes, para não perder os novos produtos. Uma vez dentro da loja, existe a possibilidade 
que ele compre alguma coisa. 
 
William Cody, diretor gerente do Projeto de Varejo Jay H. Baker [Jay H. Baker Retailing 
Initiative], da Wharton, diz que alguns varejistas procuram restringir o estoque dentro da loja 
para dar ao local um visual mais clean, de butique. As lojas repletas de mercadorias passam 
uma mensagem para o consumidor: em breve haverá uma liquidação. “O velho lema do varejo 
consistia em amontoar produtos e ver o que aconteceria em seguida”, diz Cody. “Mas essa é 
uma mentalidade de promoção.”  



 
Muitas lojas de roupas, acrescenta Cody, estão seguindo o exemplo da Zara e reduzindo o 
estoque no interior da loja. “Os varejistas de vestuário estão abandonando o sistema de 
prateleiras e mais prateleiras de roupas substituindo-as por uma apresentação mais enxuta da 
mercadoria. Com isso, perde-se aquela imagem de loja de produtos baratos. Isso é importante 
para que os preços tenham mais credibilidade.”  
 
Essa estratégia pode funcionar para a Zara ou para outros varejistas preocupados com moda e 
dotados de capacidade tecnológica para efetuar um giro rápido de mercadoria, diz Netessine. 
Contudo, esse esquema pode não funcionar tão bem para uma rede de lojas que trabalhe com 
um produto básico, como detergente, por exemplo. “Se você vai a uma loja exclusivamente 
para comprar detergente, o mais importante para você é encontrar o produto na prateleira. 
Você não está pensando em alguma versão nova dele”, diz. “No caso do vestuário, geralmente 
o consumidor não tem em mente um produto específico. Portanto, a substituição é mais fácil.” 
Coddy acrescenta que a falta de estoque no supermercado pode também prejudicar o 
relacionamento do varejista com seus fornecedores.  
 
Corsten concorda que o deslocamento dos produtos de venda limitada para a Internet pode ser 
uma boa estratégia em alguns casos, como no segmento de produtos eletrônicos, de marcas 
conhecidas, ou eletrodomésticos, que de qualquer forma só seriam entregues alguns dias 
depois da aquisição. Contudo, no que diz respeito ao vestuário e a outros itens cuja decisão de 
compra é movida por impulso, reduzir muito os estoques pode ser um tiro pela culatra.  
 
Segundo Corsten, pesquisas sobre as reações dos consumidores em relação a itens em falta no 
estoque da loja mostram que as pessoas estão dispostas a mudar de loja ou retornar para 
efetuar compras planejadas de ‘itens mais pessoais, como cosméticos ou produtos de higiene. 
No caso de produtos em que o aspecto pessoal não é tão significativo, o consumidor pode 
simplesmente não se empenhar em sua aquisição — e a venda fica perdida para sempre.  
 
Persuadir o cliente a migrar da loja para a Internet pode funcionar bem em muitos casos, 
acrescenta Corsten, “porém acaba, sem dúvida alguma, com a experiência mágica da compra”. 
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