
A N O P A S S A D O F O I U M 

P E R Í O D O D E E U F O R I A 

para o setor de comércio 
eletrônico no Brasil. As 
vendas do varejo virtual 

cresceram 26%, transformando o país 
num dos mercados mais efervescentes 
para esse tipo de negócio. Para a líder 
do setor, no entanto, 2011 ficará marca
do como um período de sofrido purga
tório. Dona dos sites Americanas.com, 
Submarino e Shoptime, a B2 W cresceu 
apenas 4% no ano, cedendo, assim, es
paço para concorrentes mais velozes. 
E, pela primeira vez desde 2006, quan
do foi criada a partir da fusão entre 
Americanas.com e Submarino, a opera
ção perdeu dinheiro. Mais precisamen
te, 89 milhões de reais. Ninguém pode 
dizer que os problemas são uma surpre
sa. O Natal de 2010 havia sido um de
sastre logístico, com atrasos nas entre
gas que passaram de três meses e, antes 
mesmo disso, o avanço mais rápido dos 
vários novos concorrentes já era nítido. 
Surpreendente mesmo é o tempo que a 
B2W vem levando para colocar a casa 

em ordem. E, como os investidores fa
zem parte de uma espécie cuja paciên
cia não faz parte do DNA, as ações da 
empresa caíram 60% nos últimos 12 
meses, ao mesmo tempo que o Icon, 
índice da BM&F Bovespa que reúne as 
companhias do setor de consumo, subiu 
25%. A paciência dos representantes do 
Procon de São Paulo durou mais — não 
muito. Em 14 de março, o órgão deter
minou a suspensão das vendas de todos 
os sites da B2W por 72 horas, em razão 
das mais de 1500 queixas feitas por con
sumidores em 2011. No ranking anual 
elaborado pelo Procon, a B2W aparece 
como vice-líder, atrás apenas do Bra-
desco. (A B2W conseguiu uma liminar 
na Justiça suspendendo a punição.) 

O quadro é feio — e os executivos da 
empresa estão sob intensa pressão pa
ra mudá-lo. Diante do aprofundamen
to da crise, parece ter ficado claro para 
a B2 W que, ao optar por fazer compras 
pela internet, o consumidor não está 
apenas adquirindo um produto por um 
bom preço (ou pelo melhor). Ele está 
comprando uma promessa de serviço, 
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que precisa ser cumprida. No ano pas
sado, cerca de 300 milhões de reais 
foram investidos na operação. Nos úl
timos meses, os processos estão sendo 
vasculhados em busca de buracos, fun
cionários foram contratados para ace
lerar o despacho de mercadorias e o 
sistema logístico — pulmão do varejo 
eletrônico — foi revisto. "Sabíamos que 
os ajustes seriam penosos", diz Timo-
theo Barros, diretor de operações da 
B2W. "Mas precisávamos colocar as 
coisas em ordem e os ajustes vão con
tinuar neste ano." A meta, não declara
da, é voltar ao lucro em 2012. 

As mudanças começaram pelo siste
ma de entregas, a maior fonte de proble
mas para a empresa e, claro, para seus 
consumidores. Até o fim de 2011, a B2 W 
tinha três centros de distribuição, todos 
na Grande São Paulo. As mercadorias 
eram despachadas por 20 transportado
ras, a maior parte contratada por crité
rios de preço, sem meta de qualidade. 
Estranguladas pelas baixas margens, 
algumas das maiores fornecedoras des
se tipo de serviço abriram mão dos con
tratos com a empresa. (Nesse ponto, a 
B2W parece ter herdado muito da per
sonalidade de negócios de seus contro
ladores, os empresários Jorge Paulo 
Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, 
apóstolos fervorosos dos cortes radicais 
de custos.) "Não conseguíamos dar va
zão à enorme quantidade de pedidos 
que chegava de diversas partes do Bra
sil", diz Barros. Em novembro, a B2W 
inaugurou um centro de distribuição em 
Recife e deve abrir outros dois nos pró
ximos meses, no Rio de Janeiro e em 
Minas Gerais. Os contratos com as 
transportadoras foram renegociados. 
Seis novas empresas foram contratadas, 
e outras seis, substituídas. O planeja
mento do transporte das mercadorias 
passou a ser feito com os executivos das 
transportadoras, um modelo semelhan
te ao usado pela operação online da li
vraria Saraiva. Para prevenir nova de
bandada, os contratos deixaram de ser 
mensais e passaram a valer por até dois 
anos. Em troca, as transportadoras re
ceberam metas de qualidade para as 
entregas. Os cerca de 2 500 funcionários 
que trabalhavam como terceirizados 
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nos centros de distribuição foram con
tratados pela companhia. 

Para redesenhar parte significativa 
de sua operação, a B2W contou com 
uma equipe de 15 consultores chefiada 
por Vicente Falconi, do Instituto de 
Desenvolvimento Gerencial (INDG). 
Cerca de 600 pessoas reforçaram o ser
viço de atendimento ao consumidor, 
que passou a ter menos níveis hierár
quicos para a solução dos problemas. 
Diariamente, seis dos principais exe

cutivos da empresa se reúnem com um 
membro da equipe de Falconi para so
lucionar demandas mais complexas. 
Foi numa dessas reuniões, por exem
plo, que se descobriu uma pane no sis
tema de cobrança dos sites — o consu
midor não era avisado quando o núme
ro do cartão de crédito fornecido num 
processo de compra estava incorreto. 
Resultado: a encomenda não chegava 
por falta de pagamento. Mesmo com as 
primeiras mudanças entrando em prá
tica, a B2W iniciou novembro de 2011 
com mais de 100 000 reclamações no 
SAC — a situação era tão caótica que 
Falconi aceitou tomar as rédeas da ope
ração, coisa que raramente faz quando 
é contratado por empresas. A partir de 
então, coordenou mudanças no funcio
namento do SAC e passou a participar 
de reuniões mensais com a diretoria da 
empresa. Com esse mutirão, o número 
de queixas foi reduzido para 3 000 em 
janeiro deste ano. "A operação já me
lhorou bastante", afirma Falconi. "Ago
ra a empresa começa a reavaliar o mo
delo de distribuição por região." 

Embora necessárias, muitas das me
didas tomadas pela B2W levaram a 
uma piora imediata do resultado finan
ceiro. Para evitar um número maior de 
reclamações, a companhia dobrou os 
prazos de entrega dos produtos. Muitos 
consumidores potenciais não gostaram. 
Para compensar a entrega mais lenta, 
o preço dos produtos teve desconto em 
média de 10%, reduzindo as margens 
da empresa. Os gastos para arcar com 
indenizações e advogados foram um 
dos fatores responsáveis por um au
mento dos custos na ordem de 20 mi
lhões de reais. A energia investida nes
se processo também tem um custo. 
Enquanto a líder tentava voltar ao ru
mo, os concorrentes avançaram. A ope
ração de comércio eletrônico do Wal-
mart e da Nova Pontocom, que reúne 
as bandeiras de varejo online do Grupo 
Pão de Açúcar, cresceu acima de 30% 
em 2011. E tudo indica que a disputa 
ficará mais acirrada. A Amazon, maior 
site de comércio eletrônico do mundo, 
deve começar a operar no Brasil em 
setembro. O tempo, hoje, parece ser o 
pior dos inimigos da B2W. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 6, p. 64-66, 4 abr. 2012.




