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Submarino resiste ao estouro da bolha e mostra que, no Brasil, comércio eletrônico B2C veio 
para ficar 
 
Manhã do sábado 7 de agosto, véspera do Dia dos Pais. O bairro paulistano da Barra Funda 
vive uma intensa agitação diante de um quarteirão cercado por enormes muros. Guardas 
tensos empunhando armas e câmeras de vigilância acompanham o entra-e-sai de caminhões, 
motos e pequenas vans na sede da empresa de comércio eletrônico Submarino. Os 
entregadores levam presentes de última hora, como CDs, telefones celulares, aparelhos de 
DVD e câmeras fotográficas digitais. Neste movimentado Dia dos Pais, o Submarino vendeu 
40% mais que no mesmo feriado de 2002. O preço médio de cada compra foi de R$ 210. 
 
Passeando pelos corredores com pinturas de escotilhas e portas batizadas com acidentes 
geográficos — como Cabo Horn, Atol de Mururoa e Galápagos —, o comandante do Submarino 
não se surpreende com o movimento. “É um negócio que precisa de escala”, diz Flávio Benicio 
Jansen Ferreira, de 38 anos, diretor-geral do Submarino S.A. A pontocom, fundada em 1999 
para ser a “Amazon.com brasileira”, cresceu 62% em 2003, com faturamento de R$ 211 
milhões. Desde julho de 2002, a empresa afirma operar com Ebitda positivo, porém não revela 
números. “E ainda tem espaço para crescermos”, afirma o executivo. 
 
Jansen, que começou na empresa como diretor de Tecnologia, é o único da equipe de cinco 
executivos que permaneceu no Submarino desde a fundação da companhia pelo fundo GP 
Investimentos, no final de 1999. O próprio Submarino é uma das raras pontocom puramente 
de comércio eletrônico que sobreviveram ao estouro da bolha da Nasdaq em 2000. Além dela, 
algumas versões on-line de redes de varejo também firmaram suas marcas no mercado, como 
as Lojas Americanas e as livrarias Cultura e Saraiva, mostrando que o e-commerce deixou a 
infância e começa a amadurecer. 
 
Segundo o índice VOL (Varejo On Line), criado pela consultoria E-Consulting, de São Paulo, o 
comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 5,2 bilhões em 2003, receita 23,7% maior que 
em 2002. A cifra inclui transações de automóveis e turismo — sem esses itens, os bens de 
consumo movimentaram R$ 1,5 bilhão em 2003, com alta de 62%. Cifras ainda muito 
distantes dos US$ 56 bilhões registrados nos EUA. 
 
O crescimento do e-commerce brasileiro, no entanto, não significa que o setor esteja 
consolidado. “Dizer que o comércio eletrônico deu certo é exagero”, pondera Daniel 
Domeneghetti, diretor de Estratégia da E-Consulting, de São Paulo. “Tem dado certo”, corrige. 
Sergio Lozinsky, líder de estratégia da IBM Consulting Services para a América Latina, 
concorda. “Evoluiu-se muito, criou-se a cultura, mas ainda falta massa crítica”, ressalva. 
 
Dos empreendimentos criados na febre pontocom do final dos anos 90, sobraram poucos. A 
maioria foi desativada ou incorporada por empresas maiores. “As que sobreviveram à fase 
inicial estão no equilíbrio. Mas o mercado ainda está longe da consolidação”, diz Paulo 
Humberg, CEO do A5 TMT Company e ex-diretor de Marketing da Americanas.com.  
 
Para sobreviver ao estouro da bolha, as lojas eletrônicas brasileiras tiveram de adaptar-se à 
escassez de capital para investimentos e ao limitado número de consumidores com acesso à 
internet e poder aquisitivo suficiente para compras no País. “Fomos azeitando a máquina, 
aprendendo a lição dentro de casa”, afirma Vicente Rezende, gerente de Marketing da 
Americanas.com.  
 
Por máquina, no comércio eletrônico, entenda-se uma operação que une o ambiente virtual de 
compras com uma estrutura logístic a similar à das grandes redes de varejo. No caso do 
Submarino, o fim do capital farto pré-bolha, em 2000, significou também o fim dos planos de 
IPO na Nasdaq e da operação internacional, em 2001, com a venda das filiais no México e 
Espanha, e a extinção na Argentina e Portugal. 



“Ficamos realmente frustrados. Mas decidimos reestruturar a operação para levar o Brasil para 
a lucratividade”, lembra Jansen. O Submarino passou, então, a cuidar melhor da sua nave, 
implantando sistemas de gestão (ERP) e revisando sua máquina. 
 
CAPETA. Extremamente controlado, com câmeras de vigilância e sensores de metal, o depósito 
do Submarino ocupa área de 10 mil m2 do terreno de 15 mil m2. A entrada de mercadorias — 
são 700 mil itens disponíveis — é agitada como a de um supermercado. Há áreas especiais, 
como o cofre que guarda jóias e PDAs, e um refrigerador para conservar chocolates finos e 
vinhos franceses. Tanto cuidado não é para menos: o estoque de 80 mil itens vale milhões de 
dólares. “Antes havia um cão de guarda rottweiler, um capeta, que urrava”, lembra Alexandre 
Barbieri, gerente do Submarino.  
 
Toda vez que chega uma encomenda da internet, imprime-se uma lista que guia o funcionário 
para juntar rapidamente as mercadorias. Os corredores e prateleiras são bem sinalizados e 
cada item é identificado por um código de barras, gerado no momento da compra. A caixa com 
as mercadorias pedidas chega à área de expedição, que usa serviços dos Correios ou 
cooperativas de motociclistas, e a entrega acontece no dia seguinte em São Paulo e várias 
capitais brasileiras.   
 
Mas antes que todo esse processo comece, é preciso atrair os clientes. Para isso, o Submarino 
usa as mesmas táticas do varejo convencional: promoções-relâmpago, pagamentos parcelados 
e sorteios. No Dia dos Pais, por exemp lo, as compras podiam ser parceladas em dez vezes no 
cartão de crédito e era possível ganhar uma viagem para a Espanha, para assistir uma partida 
do galáctico Real Madrid. Além disso, o Submarino tem um mix de produtos de fazer inveja a 
qualquer loja de departamentos. E é também uma concorrente das lojas de eletroeletrônicos e 
equipamentos automotivos. 
 
A variedade de oferta é um dos trunfos do comércio eletrônico sobre o varejo tradicional. 
“Costuma ser melhor montar um estoque de CDs para uma loja on-line do que para uma loja 
física”, diz Rezende, da Americanas.com, um dos melhores exemplos do modelo de e-
commerce que sobreviveu no Brasil. Ao contrário do Amélia, a extinta loja eletrônica da cadeia 
de supermercados Pão de Açúcar, o Americanas.com usou a mesma marca da empresa-mãe e 
aproveitou bem a sinergia com a rede matriz, que tem 70 anos. Assim, não teve de investir 
tanto em marketing. “A Americanas.com foi fundada para ser uma loja de varejo, não um 
IPO”, diz Rezende.  
 
A Americanas.com entrou em lucro operacional em 2003, com R$ 267 milhões de faturamento, 
60% mais que em 2002. “Havia uma resistência cultural (ao comércio eletrônico) no Brasil, 
mas mostramos a que viemos”, diz Rezende. Segundo ele, as barreiras tidas como 
intransponíveis no País eram a compra por catálogo e o uso de cartão de crédito na rede. “O 
mercado vai crescer quando a comodidade e eficiência do serviço forem parte da cultura do 
consumidor”, diz Rezende. A julgar pela agitação dentro dos muros do Submarino e da 
Americanas.com, a pequena parcela de brasileiros que compra na internet já caiu na rede. 
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