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As maiores lojas de comércio eletrô-
nico do Brasil vendem de tudo um 
pouco. Número 1 do país, a B2W, que 
reúne as marcas Americanas.com, 
Submarino e Shoptime e fatura 5,4 
bilhões de reais por ano, oferece em 
seus sites livros, vinhos, macarrão, 
passagens aéreas e geladeiras. A Nova 
Pontocom, formada pela união das 
operações online de Extra, Ponto Frio 
e Casas Bahia, tem em seu catálogo 
aproximadamente 500 000 itens em 
30 categorias. Na Netshoes é diferen-
te. Dois aspectos fazem da empresa 
fundada por Mareio Kumruian um 
caso único entre os grandes do comér-
cio eletrônico brasileiro. O primeiro é 
o fato de vender apenas artigos espor-
tivos, nada mais. Além disso, é a única 
de todas elas a não ter lojas "físicas", 
para usar o jargão consagrado. A 
Netshoes tem seu site, e só. A receita 
peculiar e o crescimento estrondoso 
têm atraído a cobiça de grandes inves-
tidores. Em 2010, o fundo americano 
Tiger Global Management, especiali-
zado em empresas de tecnologia, com-
prou 30% das ações por quantia não 
revelada. Dois anos depois, o Tema-
sek, fundo do governo de Singapura, 
pagou 135 milhões de reais para ter 
cerca de 10% das ações. No fim do ano 
passado, o Iconiq Capital, um fundo 
menos conhecido mas que tem entre 
seus sócios o fundador do Facebook, 
Mark Zuckerberg, entrou para a lista 
de acionistas da Netshoes. 

Tudo isso é um ensaio para o mais 
ambicioso plano de Kumruian e seus 
sócios: a abertura de capital na Nas-
daq, a bolsa de tecnologia americana. 
Em fevereiro deste ano, a Netshoes 
contratou os bancos de investimento 
Morgan Stanley, Merrill Lynch, Itaú-
BBA e Bradesco para coordenar a 
emissão de ações, ainda sem data para 
acontecer. Caso o plano dê certo, a 
Netshoes será a primeira empresa 
brasileira a listar suas ações na Nas-
daq, onde estão as maiores compa-
nhias de tecnologia do mundo, entre 
elas Google, Apple e Amazon. De acor-
do com os cálculos iniciais, os acionis-
tas esperam que a empresa valha cer-
ca de 2 bilhões de reais no dia de seu 
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IPO. Kumruian e seu primo Hagop 
Chabab (o diretor comercial da em-
presa), que investiram cada um 25 000 
reais para fundar a Netshoes e hoje são 
donos de metade das ações, teriam, 
cada um, um patrimônio de aproxima-
damente 500 milhões de reais. 

•ANTESSAPATOS" 
A comunidade armênia dominou, por 
décadas, o comércio de calçados no 
centro de São Paulo. Por isso foi natural 
para Marcio Kumruian, filho de armê-
nios, a decisão de vender sapatos após 
concluir o curso de economia na facul-
dade Mackenzie. Seu primeiro empre-
go havia sido o de "faz tudo" na tradi-
cional loja de calçados Clóvis, contro-
lada por armênios, e um de seus tios 
também ganhava a vida no comércio 
calçadista (Kumruian costuma dizer 
que armênios não têm antepassados, 
mas "antessapatos"). Foi em 2000 que 
abriu, em sociedade com o primo, sua 
própria loja, na rua Maria Antônia, ao 
lado da faculdade. Como era apaixona-
do por tecnologia (montava e vendia 
computadores durante o curso), queria 
dar um nome associado à internet para 
sua loja. Netshoes foi sugestão de uma 
tia que mal sabia o que era e-mail. Lo-
go abriu a segunda loja, no shopping 
Ibirapuera. O salto acabou sendo maior 
do que as pernas dos primos. Os custos 
aumentaram, as vendas não subiram 
na mesma proporção e a loja fechou 
pouco depois de completar seis meses. 
"Os pares de sapatos e tênis foram pa-
rar no quarto de minha casa porque 
não cabiam no estoque", diz Kumruian, 
hoje com 39 anos. 

Como volta e meia acontece, o fra-
casso da primeira tentativa foi funda-
mental para o sucesso da segunda. 
Para ajudar a desovar os sapatos en-
calhados em seu quarto, Kumruian 
aderiu a um programa do banco Real 
que incentivava pequenos varejistas a 
vender pela internet por meio da pá-
gina do banco. O trabalho dos primos 
era tirar fotos dos produtos e colocar 
as imagens no site. Os sapatos eram 
enviados pelo correio. Os sócios co-
meçaram, então, a ganhar gosto pelo 
comércio eletrônico. Para crescer, de-
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cidiram vender em academias de gi-
nástica. Num notebook, um funcioná-
rio da empresa mostrava aos malha-
dores o estoque no site. No dia seguin-
te, o produto era entregue na acade-
mia. Em 2005, como os tênis esporti-
vos estavam vendendo mais do que os 
sapatos tradicionais, Kumruian aban-
donou a tradição armênia, esqueceu 
os sapatos e transformou a Netshoes 
num site de artigos esportivos. "O bra-
sileiro vê o tênis como símbolo de sta-
tus", diz ele. Comprou o domínio 
netshoesonline.com.br e pagou com a 
moeda que tinha: pares de tênis que 
equivaliam a 500 reais. Dois anos de-
pois, fechou a loja de rua e fez da 
Netshoes o que é hoje: 100% online. 
Quando anunciou a decisão aos paren-
tes, teve de acalmá-los: o tio achou que 
o sobrinho tinha quebrado de novo. 

MERCADO CAÓTICO 
Para quem estivesse acompanhando o 
varejo eletrônico brasileiro na época, 
a decisão de Kumruian não parecia 
fazer sentido algum. Em 2007, quando 
fechou sua lojinha, ninguém compra-
va roupas ou tênis pela internet no 
Brasil. O comércio eletrônico brasilei-
ro se transformava num terreno domi-
nado por gigantes do varejo tradicio-
nal — que usavam suas conhecidas 
marcas e capacidade de negociação 
com fornecedores para dominar tam-
bém a internet. O jogo foi ficando pe-
sado. No fim de 2006, Submarino e 
Americanas.com, as duas principais 
lojas online do país, anunciaram a fu-
são de suas operações, criando a B2W. 
Chamar a Netshoes de Davi diante de 
Golias seria maldade com Davi: em 
2007, a Netshoes faturou 29,8 milhões 
de reais. A B2W era 113 vezes maior. 
Mas nos anos seguintes essa despro-
porção foi diminuindo aceleradamen-
te. Hoje, a B2W é apenas 4,5 vezes 
maior que a Netshoes — e a diferença 
encurta a cada dia. 

É sempre difícil atribuir a um mo-
tivo o sucesso ou o fracasso de um 
negócio. As razões são sempre diver-
sas, e o acaso faz sua parte. Mas, na 
história recente do comércio eletrô-
nico brasileiro, pode-se resumir da 
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seguinte forma a receita que deu er-
rado e a receita que deu certo: quem 
tratou mal o consumidor sofreu, e 
quem fez o que tinha de fazer se deu 
bem. Os líderes, notadamente a B2W, 
enlouqueceram seus clientes com en-
tregas atrasadas e atendimento pre-
cário. As grandes varejistas conside-
ravam o comércio eletrônico a melhor 
forma de desovar produtos — e passa-
ram a oferecer frete grátis e parcela-
mento em dez e até 12 vezes .sem ju-
ros. Enquanto pagavam seus fornece-
dores em 60 dias, recebiam dos clien-
tes em um ano. "Essa conjunção dei-
xou as empresas estranguladas", diz 
Anderson Thees, sócio do fundo de 
investimento em internet RedPoint 
e.Ventures. Para melhorar os resulta-
dos, acabaram cortando custos na 
área de logística. Não demorou para 
que a entrega de produtos ganhasse 
contornos caóticos. As empresas de 
comércio eletrônico logo se tornaram 

as campeãs de reclamação nos Pro-
cons e em sites como o Reclame Aqui, 
principal serviço de relacionamento 
entre clientes e empresas do país. Há 
cerca de um ano, o Procon suspendeu 
as vendas da 32W por 72 horas devido 
a reclamações dos consumidores. 

Com as grandes batendo cabeça e 
irritando a freguesia, abriu-se espaço 
para quem vinha com um modelo al-
ternativo. E era justamente isso que 
Marcio Kumruian tinha para oferecer. 
Com os esforços centrados na venda 
de apenas um tipo de mercadoria, a 
empresa conseguiu fazer o que os 

grandalhões penavam para fazer — 
deixar o cliente satisfeito. Com menos 
itens para estocar e distribuir, tudo 
ficou mais fácil, e a empresa foi mais 
prudente na adoção do parcelamento 
em 12 vezes ou do frete grátis. Como, 
então, vender tênis pela internet? A 
americana Zappos, comprada pela 
Amazon em 2009 por 1,2 bilhão de 
dólares, resolvia o problema enviando 
vários pares para o consumidor, que 
devolvia, de graça, aqueles que não 
serviam. Como no Brasil isso seria ca-
ríssimo, Kumruian ofereceu uma tro-
ca grátis — e colocou um grupo de 
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professores de educação física em seu 
serviço de call center para que essa 
troca fosse feita direito. Foi uma novi-
dade e tanto: as líderes no comércio 
online terceirizam seu atendimento 
para operadoras de call center, daque-
las que torturam a clientela com gosto 
sádico. Custa caro manter o time de 
especialistas em diversas modalidades 
esportivas atendendo os consumido-
res — a empresa não revela quanto —, 
mas ajuda a fazer da Netshoes a única 
entre as 15 maiores empresas de co-
mércio eletrônico do país a receber o 
conceito "ótimo" no Reclame Aqui. 

Qual a fórmula da Netshoes para 
crescer tanto? A explicação é uma 
combinação de tecnologia com di-
nheiro investido em marketing — 
muito dinheiro. O aporte dos investi-
dores Tiger e Temasek deu fôlego a 
uma campanha de divulgação inco-
mum para uma empresa do tamanho 
da Netshoes. Em 2010, começou a vei-
cular anúncios na TV aberta, algo que 
nenhum de seus concorrentes fazia. 
No ano seguinte, estampou a marca 
na camisa de times de futebol, como 
Santos e Cruzeiro. Além disso, a 
Netshoes gasta muito em publicidade 
online. Chegou a ser a maior anun-
ciante da internet brasileira em 2011. 
Para atrair visitantes para seu site, a 
Netshoes usa um programa que reco-
nhece o perfil de cada usuário. Ao per-
ceber que um internauta se interessa 
por boxe, por exemplo, esse programa 
usa os espaços publicitários compra-
dos pela Netshoes em diversos sites 
para oferecer luvas. Quem é identifi-
cado como torcedor do Flamengo ve-
rá, no mesmo espaço, um anúncio da 
última camisa do clube. Tudo para ga-
nhar cliques. Dá certo. Quase 5 mi-
lhões de pessoas acessam o site da 
empresa a cada mês. Mas tanto inves-
timento cobra um preço salgado — a 
empresa ainda opera no prejuízo. 

Talvez o maior feito de Marcio Kum-
ruian tenha sido a criação de um mo-
delo de negócios único no mundo. A 
nova geração de empreendedores da 
internet brasileira tem em comum o 
fato de adaptar, para o Brasil, modelos 
bem-sucedidos fora do país. Julio Vas-
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concelos, criador do site de compras 
coletivas Peixe Urbano, espelhou-se 
na americana Groupon. Daniel Topei, 
da rede de filmes e séries online Net-
Movies, criou uma versão brasileira do 
Netflix. E por aí vai. Kumruian não 
copiou ninguém: não existia, em 2007, 
uma grande loja online de artigos es-
portivos no mundo. E a sorte foi ter 
criado a Netshoes quando o mercado 
de esportes brasileiro se transformava. 
Atividades como as corridas ou o ci-
clismo viraram mania nos grandes 
centros urbanos brasileiros — e, com 
isso, varejistas do setor passaram a não 
depender tanto do futebol de sempre. 
A promessa de novos negócios com a 
Copa do Mundo e a Olimpíada com-
pleta o momento favorável para as 
empresas de esportes do país. Não 
chega a espantar que, após tanto cres-
cimento, investidores tenham passado 
a procurar a "próxima" Netshoes — 
em outro nicho, claro. A varejista on-
line Wine, que dobrou de tamanho no 
ano passado, vendeu uma participação 
minoritária para o grupo RBS. A Sack's, 
que vende perfumes e cosméticos pe-
la internet, foi comprada pela france-
sa Sephora por estimados 200 milhões 
de reais. E a loja de móveis Oppa já 
recebeu 25 milhões de reais em in-
vestimentos de fundos de capital de 
risco estrangeiros. Há diversos outros 
exemplos. Talvez o mais curioso deles 
seja o site russo de venda de artigos 
esportivos Heverest, fundado em 2011. 
A inspiração no exemplo brasileiro é 
tão óbvia que os próprios donos se re-
ferem ao site como a "Netshoes russa". 
"Foi uma maneira de sermos rapida-
mente reconhecidos pelos investido-
res", afirma o presidente da empresa, 
o russo Dinesh Shahani. 

CADÊOLUCRO? 
Marcio Kumruian passou os últimos 
anos quieto. Não deu entrevistas, ra-
ramente tirou fotos, evitou palestras. 
Não queria, diz hoje, entregar o ouro 
a seus rivais armênios — redes como a 
World Tennis, que poderiam ser ten-
tadas a seguir caminho semelhante ao 
dele. "Qualquer coisa que eu dissesse 
poderia revelar a eles parte de nossa 
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nologia que tentaram a sorte na bolsa 
paulista, onde faltam investidores dis-
postos a arriscar nesse tipo de ação. O 
resultado é que muitas delas acabam 
abandonadas, com papéis pouco ne-
gociados e, consequentemente, valen-
do pouco. Uma delas, o site UOL, de-
sistiu e fechou o capital. "O valor de 
nossas ações estava tão baixo que op-
tamos por sair da bolsa", diz Marcelo 
Epstejn, diretor-geral do UOL. 

Todos, claro, querem ser a nova 
Amazon — mas o site fundado por Jeff 
Bezos é um caso à parte. Centenas de 
empresas de internet foram à bolsa 
prometendo retornos semelhantes e 
ficaram pelo caminho. O site de com-
pras coletivas Groupon levantou 700 
milhões de dólares com sua abertura 
de capital, em 2011. Mas o desempe-
nho da empresa decepcionou e suas 
ações já caíram 76% desde então — o 
fundador, Andrew Mason, foi forçado 
a renunciar em fevereiro. É de esperar 
que os investidores americanos te-
nham com uma empresa de comércio 
eletrônico brasileira rigor semelhan-
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te. A Netshoes diz que está se prepa-
rando para dar lucro em 2013. Para 
isso, está cortando custos no lugar ób-
vio: as despesas com marketing. No 
ano passado, a Netshoes perdeu o pos-
to de maior anunciante da internet 
brasileira para a concorrente Dafiti, 
criada pelo fundo alemão Rocket. O 
efeito na procura pelo site foi imedia-
to—e tremendo: o número de visitan-
tes caiu de 6 milhões em junho de 
2012 para 4,8 milhões em janeiro. 
Uma queda de 20%. 

A Netshoes enfrentará, nesta nova 
fase, desafios típicos das empresas no-
vatas que vêm de períodos de alto cres-
cimento. No início, tudo é mais fácil. 

Os menores são mais ágeis, têm menos 
problemas acumulados, beneficiam-se 
da boa vontade geral. Para as empre-
sas, assim como para os países, chega 
uma hora em que é necessário encon-
trar uma nova fórmula. Nos países, 
esse fenômeno é conhecido como "ar-
madilha de classe média". Quem passa 
bem por ela entra para o grupo dos 
países ricos (Japão e Coreia do Sul são 
os exemplos mais famosos). Nas em-
presas, é quando as promessas se tor-
nam gigantes que combinam cresci-
mento com rentabilidade. A compa-
nhia aérea Gol é um caso notório em 
que tudo que vinha dando certo come-
çou a dar errado. Era uma empresa 

pequena, ágil, inovadora, admirada e 
muito rentável. Ao se tornar grande, 
adquiriu todos os defeitos que suas 
concorrentes antigas tinham — inclu-
sive a tendência a perder dinheiro, 
como o prejuízo de 2,2 bilhões de reais 
nos últimos dois anos deixa claro. 

Para a Netshoes, a transição não se-
rá fácil. Empresas grandes são também 
mais complexas. Os investidores tor-
cerão o nariz se, na transição do pre-
juízo para o lucro, o crescimento cair 
muito — no mundo da internet, nada 
é mais fácil do que perder o encanto 
para outra empresa novata que surge. 
A concorrência, que a deixou reinar 
praticamente sozinha em seu nicho, 
vai atrapalhar desta vez. O varejo on-
line ainda representa 4,6% do total do 
comércio e cresce 25% ao ano no Bra-
sil. "Essa fatia pode dobrar na próxima 
década", diz Gene Munster, diretor do 
Piper Jaffray e um dos mais conceitua-
dos analistas de tecnologia dos Esta-
dos Unidos. É natural que todos este-
jam de olho no mercado da Netshoes. 
A Centauro, maior rede de varejo es-
portivo do país, com receita de 1,7 bi-
lhão de reais, é um dos exemplos. Sua 
operação online representa apenas 5% 
do faturamento, mas a empresa rece-
beu, no ano passado, um aporte do 
fundo GP e agora tem como um de 
seus objetivos dobrar a participação 
da divisão online no negócio até o final 
deste ano. Outra concorrente é a Da-
fiti, que abriu uma divisão especiali-
zada em esportes em setembro de 
2012. Os grandes grupos de varejo on-
line, que tanto apanharam nos últimos 
anos, também estão se movimentando 
para tornar seus negócios mais sóli-
dos. A B2W cresceu 15% em 2012, e 
anunciou que pretende investir um 
bilhão de reais em tecnologia nos pró-
ximos dois anos. Finalmente, é ques-
tão de tempo até que a Amazon che-
gue para valer ao Brasil — no ano 
passado, a empresa começou a vender 
livros eletrônicos no país. Para Marcio 
Kumruian, essa será a cara da concor-
rência daqui para a frente. Para quem 
até outro dia se preocupava com os 
rivais armênios do centro de São Pau-
lo, é uma mudança e tanto. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 7, p. 36-46, 17 abr. 2013.




