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Lucrativa aos cinco anos, maior loja  on-line do País mergulha no complicado mercado de roupas e 
calçados  
 
A maior operação de varejo on-line do Brasil, o Submarino, quer mais distância dos concorrentes. 
Sem muito alarde, os clientes do site foram informados que daqui em diante poderão comprar 
chinelos Havaianas, sandálias Melissa, tênis All Star e biquínis Rosa Chá.  
 
Antes do final do ano serão colocadas à venda roupas tradicionais como jaquetas de couro. É uma 
aposta de alto risco. Até hoje não se provou a viabilidade de vender na rede algo que exija uma 
experiência sensorial como roupas e calçados.  
 
Por trás dessa ousadia há uma questão estratégica. Perto de completar cinco anos em dezembro, 
o Submarino quer um novo espaço dentro do comércio eletrônico brasileiro. 
 
Em 1999, quando o site fez a sua primeira venda na internet, pouco se apostava na viabilidade do 
negócio e do comércio on-line. Hoje a situação é bem diferente. Segundo dados da consultoria em 
comércio eletrônico E-bit, as vendas virtuais chegarão neste ano a R$ 1,7 bilhão. Só no primeiro 
semestre, o faturamento das empresas virtuais foi o dobro do mesmo período do ano passado. 
 
A atual diferença está na lista de itens à disposição dos 2,7 milhões de usuários da internet 
nacional – há 20 milhões de brasileiros que fazem uso da rede – que compram com regularidade 
em lojas como o Submarino.  
 
Vender apenas eletrônicos, livros e CDs deixou de ser um diferencial de mercado, mesmo que 
estes itens representem a maior parte das vendas. “Vamos ter o maior cardápio de internet do 
País”, afirma Flávio Jansen, atual presidente do Submarino. A loja tem hoje 700 mil produtos 
contra os 60 mil de 1999.  
 
Do ponto de vista contábil, a empresa está no melhor dos seus dias. Os prejuízos foram 
estancados e o lucro apareceu. A longo prazo o problema é saber em quanto tempo os sócios 
liderados pelo GP Investimentos irão recuperar os US$ 128 milhões gastos nos primeiros anos do 
empreendimento. Pelos planos iniciais, a companhia abriria seu capital na bolsa de valores em 
2000 e graças à venda de ações todos lucrariam.  
 
Nada disso aconteceu. “Estamos longe da maturidade, mas já é possível respirar com 
tranqüilidade”, diz Jansen. Em 2003, o Submarino faturou R$ 211 milhões e atendeu 1 milhão de 
clientes, um crescimento de 60%. No primeiro semestre de 2004, 520 mil clientes de 4.300 
municípios brasileiros e 283 cidades no exterior compraram no site. 
 
Chegar à fase adulta exigirá um crescimento em taxas superiores aos últimos anos. A sede da 
empresa localizada no bairro da Barra Funda, em São Paulo, dá a dimensão dos planos da 
empresa. O terreno de 15 mil metros quadrados é protegido por um forte esquema de segurança.  
 
O caixa-forte do Submarino é o centro de distribuição, um grande galpão com capacidade para 
guardar 1 milhão de produtos, de CDs a bicicletas. As 6 mil encomendas diárias são entregues 
através de um sistema automatizado. Os Correios, uma das empresas que fazem as entregas dos 
produtos, têm um QG interno para facilitar o processo de entrega das mercadorias. “Eles 
ajudaram a moldar o comércio eletrônico no País”, afirma Pedro Guasti, diretor da E-bit. É assim 
que o Submarino quer continuar no mercado.  
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