
P
ouco conhecida no Brasil e ain

da sem operações por aqui, a 

Zappos é uma varejista on-line 

norte-americana que se tornou 

um case mundial de sucesso. 

Depois de apenas uma década de ativi

dades e tendo como investimento inicial 

apenas US$ 140 mil (R$ 300 mil, apro

ximadamente), entrou no seleto grupo 

das empresas que faturam mais de US$ 

1 bilhão (R$ 2,3 bilhões) por ano. 

A estratégia bilionária? "Nossa mis

são é 'viver e entregar o uau!' (wow, em 

inglês). Basicamente, isso significa que 

queremos ser a melhor experiência de 

compra para nossos clientes, o melhor 

local de trabalho para nossos emprega

dos, o melhor parceiro para nossos ven

dedores e a melhor opção do portfólio 

dos nossos investidores", explicou a trei

nadora sênior da Zappos, Kelly Wolske, 

em entrevista exclusiva à SuperVarejo. 

Em primeiro lugar, a companhia mi

rou no relacionamento com o cliente e 

no atendimento da necessidade desse 

consumidor. Criou uma política — que 

virou uma sólida cultura organizacional 
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— nesse sentido e praticamente toda a 

operação da empresa foi planejada e posta 

em prática para dar conta do conceito, do 

atendimento aos benefícios oferecidos aos 

funcionários, passando por logística, en

trega, aplicação das verbas, recrutamento 

da equipe, ambiente de trabalho etc. 

Wolske diz, por exemplo: "Encoraja

mos nossa equipe a resolver o problema 

do cliente, qualquer que seja ele. Se não 

temos um produto, vamos fazer nosso 

melhor para encontrá-lo em algum outro 

lugar", explicou ela sobre a autonomia que 

o time tem para inclusive comprar artigos 

na concorrência e enviá-los ao cliente pelo 

preço que custou. Segundo consultores 

ouvidos pela reportagem, essa prática é 

relativamente comum na varejista. 

O consultor Seiiti Arata, sócio da 

Arata Academy, contou, num vídeo dis

tribuído no YouTube em que ele anali

sa o sucesso da Zappos, que, certa vez, 

um dos sócios da empresa, Tony Hsieh 

(pronuncia-se "Shei"), estava hospedado 

com amigos num hotel. Na volta de uma 

conferência, uma das colegas de Hsieh 

estava com fome, mas a cozinha do hotel 

não atendia mais naquele horário. 

Pensaram em pedir uma pizza, mas 

desconheciam pizzarias na região que 

fizessem entrega àquela altura. Meio sé

rio meio na brincadeira, a amiga ligou 

anonimamente para nada menos que a 

própria Zappos para pedir a pizza. 

Simpático, o atendente informou que 

aquele não era o negócio da empresa. 

Como a moça insistiu que não sabia 

mais a quem recorrer, o funcionário do 

outro lado da linha pediu que ela aguar

dasse mais alguns instantes e logo re

tomou o atendimento oferecendo a ela 

endereço e telefone de todas as pizzarias 

próximas de onde eles estavam e que 

ainda faziam serviço de delivery mesmo 

tarde da noite. 

A Zappos arca, sozinha, com os custos 

da logística. O frete para qualquer valor 

de compra é bancado pela empresa. Mas 

não é tudo. A loja on-line iniciou os ne

gócios vendendo calçados. São produtos 

que o consumidor padrão está acostuma

do a adquirir depois de experimentar (es

pecialmente quando tudo começou, há 

mais de uma década). Para vencer uma 

possível resistência inicial, a companhia 

aceita que o consumidor devolva o pro

duto (se mantido em seu estado original, 

claro) até 365 dias depois de ter recebido. 

Sem perguntas, sem justificativas. Com

prou, vestiu, não gostou? Devolve. E a Za

ppos paga o frete da devolução também. 

"Essa é uma estratégia muito in 

teressante porque a empresa que faz 

isso ganha muito e perde quase na

da", explica o professor do Centro de 

Inovação e Criatividade da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM), Felipe Wasserman. "Ganha-

-se em credibilidade e em simpatia. 

O cliente pensa que, para a empresa 

oferecer isso, é porque confia em seus 

produtos. E só ter essa opção já deixa 

o consumidor mais simpático à mar

ca. Como são poucos os que, em geral, 

devolvem produtos, dificilmente a em

presa perderá dinheiro". 

A empresa também investiu em man

ter a equipe de atendimento se revezam 

24 horas por dia. A qualquer momento 

que um cliente precisar — seja para tirar 

uma dúvida, pedir uma informação ou 

mesmo reclamar — haverá alguém da 

Zappos disposto a escutar e com auto

nomia para solucionar o que for preciso. 

Não há scripts no atendimento telefôni

co, nem atendimentos gravados. 

Se a ideia é oferecer a melhor experi

ência de compra, controlar essa experi

ência passou a ser essencial para a Zap

pos. Uma parte importante da filosofia 

da empresa é não delegar a terceiros o 

que a companhia faz de melhor, o que é 

mais vital para o negócio. Toda a equipe 

de atendimento e de entrega faz parte 

da equipe, esses departamentos não têm 

funcionários terceirizados. 

E a companhia foi além: decidiu subs

tituir o modelo conhecido como "drop-

-ship", pelo qual operou parcialmente 

por um período, por um em que fosse 

de fato dona de todo o inventário e de 

todos os centros de distribuição. 

Grosso modo, drop-ship é o sistema 

por meio do qual o varejista on-line dis

ponibiliza determinado produto que, na 

verdade, está em estoque em empresas 

parceiras, em outras varejistas, não faz 

parte do inventário físico da loja on-line. 

Quando esse produto é vendido, a em

presa aciona o parceiro em questão, que 

promove a entrega. 

"Quando fizemos essa transição — e 

se passou a estocar todo o inventário de 
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produtos disponíveis para venda no site 

—, arriscamos 25% das nossas vendas. 

Mas a aposta deu certo", disse Wolske 

à reportagem. 

Isso garante que o consumidor vai re

ceber exatamente aquilo que comprou 

e, para a Zappos, significa ter domínio 

absoluto do que vende, sem depender de 

outras empresas que poderiam, poten

cialmente, frustrar o cliente caso, por 

exemplo, não entregassem no prazo ou 

mantivessem no ar um produto que já 

não existe em estoque. 

Todo o inventário da companhia está 

fisicamente, portanto, em depósitos e 

centros de distribuição próprios. A Zap

pos não informou quantos são, mas está 

claro que investiu bastante para poder 

estocar todos os milhares de produtos 

que coloca à disposição na loja virtual. 

Dar informação de graça ao cliente, 

comprar na concorrência para não dei

xar o consumidor sem o que deseja, pa

gar frete, aceitar devolução por um ano 

e, de novo, pagar os custos de transpor

te, investir em centros de distribuição e 

num modelo de negócios mais caro (em 

contraposição ao drop-ship). Tudo isso 

pode parecer uma perda de lucrativida

de. Afinal, a companhia deixa de ganhar 

em alguns casos e gasta mais que a con

corrência noutros. 

Na verdade, é o oposto disso: o aten

dimento caprichado ao consumidor 

traduz-se em dois dados significativos 

para o sucesso da companhia: 75% das 

vendas da Zappos são fruto de clientes 

já conquistados, ou seja, aqueles que já 

haviam comprado pelo menos uma vez 

da empresa. 

Dos outros 25% (novos clientes com

prando pela primeira vez, portanto), 

quase metade (40%) chegaram ao site 

da Zappos por indicação de familiares, 

amigos, colegas que já eram clientes. 

O investimento maciço da compa

nhia em satisfazer seu cliente redunda 

não só em vendas, mas em fidelização 

(o que, por si só, gera economia. É mais 

caro conquistar um novo cliente do que 

manter um consumidor já conquistado), 

e isso ainda poupa a Zappos de investir 
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milhares de dólares em publicidade, co

mo fazem outras concorrentes. 

Boa parte dos recursos que poderiam 

estar sendo empregados em campanhas 

publicitárias, diz Wolske, é aplicada em 

atendimento, treinamento, logística e na 

infraestrutura necessária para manter 

o nível de relacionamento com o cliente 

no "surpreendente". 

"A experiência de compra se transfor

ma em publicidade. Consumidores satis

feitos falam sobre nós a seus familiares 

e amigos", contou Wolske. A Zappos é, 

sem dúvida, também um case do que po

pularmente se chama de "boca a boca". 

Para Felipe Wasserman, da ESPM, 

"vários clientes foram surpreendente

mente bem atendidos, e isso fez com 

que eles alardeassem as qualidades da 

companhia, que confirmou a boa per

formance, o que gerou mais comentários 

positivos e assim sucessivamente". 

Ao lado de um cliente feliz 
sempre tem um funcionário 
satisfeito 

A Zappos seleciona muito bem a equi

pe que vai trabalhar por lá. Para come

çar, tem uma forma bem diferente de 

recrutar. Além das habituais análises de 

currículo e avaliação de conhecimentos 

específicos para a vaga, a companhia 

costuma fazer avaliações também do 

perfil comportamental do candidato. 

Conta Arata, em seu vídeo, que os 

candidatos respondem a perguntas 

como "Você se considera sortudo?" A 

ideia por trás do questionamento é até 

bem simples. Hsieh obteve um estudo 

que mostra que as pessoas que se con

sideram sortudas são aquelas que, na 

verdade, estão mais atentas às oportu

nidades (daí a "sorte"). Ponto para quem 

responde que sim, um passo adiante no 

processo de seleção. 

O novo funcionário passa por um pe

ríodo intenso de cinco semanas de trei

namento para aprender e ir, ao mesmo 

tempo, entrando em contato com a forte 

cultura organizacional da Zappos. Todos 

passam pelos setores de atendimento (por 

duas semanas) e envio dos produtos (ou

tras duas semanas), não importa o cargo 

para o qual estão sendo contratados. 

Findado este período, a empresa 

oferece nada menos que US$ 2 mi l 

(mais de R$ 4 mil) para o recém-con-

tratado largar o emprego conquistado. 

Um contrassenso pagar para o cola

borador que mal chegou sair? Kelly 

Wolske diz que não: 

"Sabemos que nossa cultura, por mais 

que a amemos, não serve para todos que 

vêm trabalhar para a 'família' Zappos. 

A Oferta', como é conhecida, serve pa

ra garantir que as pessoas estejam aqui 

porque querem estar, não porque se 

sentem presos. A quantia em dinheiro 

tem por objetivo preencher o 'gap' entre 

uma eventual saída da companhia e o 

encontro de um novo emprego". 

O ambiente de trabalho reflete toda a 

inovação que a companhia propõe. Se a 

ideia é que o mais importante é o atendi

mento que o cliente recebe, e se a empre

sa diz que os atendentes têm autonomia 

e são quase "embaixadores" da Zappos 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



com os clientes, não faria sentido criar 

um ambiente hierárquico e opressor, em 

que aqueles que atendem as ligações dos 

consumidores fossem tratados como ter

ceiro escalão, certo? 

Pois todo mundo — incluindo aí a dire

toria e os donos da empresa — dá expe

diente no mesmo lugar. Não há salas, nem 

divisórias. Só mesas, todas rigorosamente 

iguais, inclusive a de Tony Hsieh. 

Há uma biblioteca à disposição dos 

funcionários, que podem emprestar 

quantos livros quiserem. Além disso, o 

crescimento na companhia também po

de ser vinculado aos vários cursos ofe

recidos à equipe. A cada ciclo de cursos, 

o funcionário pode ser promovido ou 

receber um aumento de salário. Cabe a 

cada um determinar se segue cumprindo 

a sugestão de cursos, e em quanto tempo, 

ou se chegou ao ponto que almejava. 

Considerada uma das melhores em-

presas onde se trabalhar, a Zappos ofe

rece uma série de benefícios não muito 

comuns no varejo norte-americano. Por 

exemplo: plano de saúde, plano odonto

lógico e oftalmológico, berçário, plano 

de saúde para animais de estimação, 

desconto de 40% nas compras no site 

da Zappos, academia de ginástica 24 ho

ras, alimentos gratuitos (saladas, frutas, 

sanduíches, cereais e até sorvetes), sala 

para cochilos, assistência financeira. 

O coração do negócio e os valores da 

companhia são disseminados sem des

canso. Os funcionários sabem de cor os 

10 "core values" e são estimulados a re

fletir sobre eles e até eleger os favoritos. 

Na lista de valores essenciais, entram 

coisas mais comuns, como "fazer mais 

com menos", considerado pela equipe 

um estímulo à eficiência. 

Mas há espaço para valores nada con

vencionais que expõem o ambiente de 

trabalho único que é a companhia. "Seja 

alegre e um pouco esquisito", "Seja cria

tivo e mente-aberta", "Seja apaixonado e 

determinado", "Busque o crescimento e 

o aprendizado", "Seja humilde". 

Talvez todo esse esforço não rendesse 

resultados tão portentosos não fosse a 

forte cultura organizacional, conside

rada pela própria companhia seu prin

cipal ativo, alinhando toda a estratégia 

e todas as ações da Zappos em torno 

de um único objetivo. "Atendimento ao 

consumidor não é só um departamento. 

Muitos nos perguntam como crescemos 

tão rapidamente, e a resposta é bem 

simples na verdade: alinhamos toda 

a organização ao redor de uma única 

missão, que é oferecer o melhor serviço 

possível", diz o site da empresa. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 151, p. 86-90, set. 2013.




