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Foi preciso coragem. Em julho de 2000, o sonho de grandeza do Submarino, ambiciosa operação 
do setor de comércio eletrônico lançada no Brasil um ano antes por um grupo de jovens 
empreendedores, parecia ter estourado junto com a bolha de ilusão inflada em Wall Street pelos 
investidores da Nasdaq. Os seis fundadores do Submarino, todos ainda na faixa dos 30 anos, 
tinham imaginado que estava exatamente ali, naquele então próspero centro de alimentação do 
mercado virtual, a grande fonte de financiamento do projeto.  
 
Mas o duro jogo da realidade logo deixou claro que o fluxo do dinheiro internacional para a 
internet definhara e que não haveria mais espaço para abertura de capital na bolsa americana 
como estava programado. Daí por diante, a empresa teria de se financiar com os acanhados 
recursos próprios disponíveis e, eventualmente, com aportes adicionais captados no mercado 
brasileiro.  
 
“Chegamos a pensar no pior, desistir do negócio”, lembra hoje Flávio Jansen, presidente da 
empresa desde 2003, que entrou no time de fundadores para ser diretor de tecnologia. Mas o 
susto dos rapazes do Submarino não se confirmou, hoje se vê. E isso se deve principalmente à 
visão realista que revelaram naquelas circunstâncias.  
 
Com a mudança das expectativas na Nasdaq, os sócios do Submarino trataram de redimensionar 
o projeto e passaram a contar cada tostão que entrava ou saía do caixa com a sofreguidão dos 
avaros. “A preocupação não era mais crescer a qualquer custo, mas buscar a rentabilidade.  
 
Aí foi tomada a decisão, por exemplo, de descartar as filiais no exterior, que se espalhavam pelo 
México, Argentina, Espanha e Portugal, e focar os investimentos no Brasil, que era a operação 
melhor posicionada”, avalia Jansen. Deu certo. Tanto que em julho de 2002, um ano e meio 
depois de iniciada a etapa de reestruturação, a empresa chegava ao seu primeiro resultado 
operacional positivo (Ebitda), indicativo de que o empreendimento era viável. O que se repetiria 
até hoje. 
 
A idéia de formar uma empresa de varejo eletrônico no ainda acanhado ambiente que se 
desenvolvia no Brasil neste ramo nasceu dentro da GP Investimentos, diversificado grupo 
empresarial liderado por Jorge Paulo Lemann, um dos personagens mais agressivos do mercado 
financeiro nacional. 
 
O cérebro animador do projeto era Antonio Bonchristiano, sócio da GP, então com 32 anos de 
idade, que conseguiu convencer a empresa a investir no negócio. Conseguiu juntar US$ 2,5 
milhões para o capital inicial, aporte da própria GP e dos outros cinco fundadores do Submarino, 
arregimentados por ele. 
 
Mais duas captações posteriores de US$ 14 milhões e de US$ 72 milhões deram a consistência 
que a nova empresa necessitava para abrir o seu caminho de crescimento.  
 
Foram passos rápidos e longos, que significaram o início simultâneo de operações no Brasil, 
Argentina, México e Espanha, ainda em 1999, e um pouco mais tarde, meados de 2000, em 
Portugal. Com a chegada do mau tempo, as filiais do México e da Espanha foram vendidas para os 
grupos Carrefour e Televisa, respectivamente, e continuam ativas. As da Argentina e de Portugal 
foram fechadas. Também foram descartadas a livraria virtual Booknet e a Officinet, parceira 
argentina especializada em material de escritório. 
 
 
Bonchristiano ficou na presidência do Submarino até 2001, quando voltou para a GP, mas 
continua na sociedade como conselheiro estratégico. 
O que se destaca hoje no Submarino, para justificar a forma agressiva como a empresa, já no 
começo, tentava abrir espaço nos cenários brasileiro e internacional, é que em 1999 o comércio 



eletrônico estava se desenvolvendo aceleradamente no mundo, mostrava potencial ainda maior 
no Brasil e existia fartura de capital disponível para investimento na internet. Era o que se 
pensava. Na verdade — o que terminou se comprovando —, os investidores agiam animados pelo 
clima de euforia que Alan Greenspan, presidente do FED, o banco central americano, classificou 
de “exuberância irracional”.  
 
O Submarino estava nessa. E nada parecia absurdo no projeto. Tanto que despertou interesse na 
Universidade de Harvard, onde aconteceu em maio de 2001 uma discussão sobre a experiência 
brasileira. Na apresentação aos acadêmicos do renomado centro de estudos empresariais, 
Bonchristiano destacava: “Queríamos construir uma marca internacional de comércio eletrônico, 
porque a demanda do mercado era grande fora do Brasil e como não havia necessidade de 
investimentos em lojas físicas, acreditávamos que o custo de entrada em mercados externos seria 
reduzido. Era um plano ambicioso desde o início, mas tínhamos de fazer isso porque Wall Street 
estava buscando parceiros regionais. A oportunidade estava lá, o mercado queria isso e nós 
trabalhávamos para que a nossa empresa ocupasse esse espaço.”  
 
É mais ou menos isso que Jansen, o atual presidente, relata. “O nosso plano em 1999 era captar 
recursos por intermédio de fundos internacionais de private equity, especializados no mercado de 
tecnologia, e pela abertura do capital na bolsa americana”, conta ele. Lance feito, aposta perdida. 
“Aí o cenário mudou a partir de março de 2000 e, com os índices da Nasdaq em queda, 
começaram a atrasar os IPO (Initial Purchase Offer) que estavam na fila, liquidando nossas 
chances”, completa.  
 
O presidente do Submarino observa a respeito que, antes disso, havia um aquecimento muito 
forte do mercado de bolsa nos Estados Unidos. “Os ativos estavam supervalorizados, criando o 
conhecido fenômeno da ‘bolha’ da Internet”, relembra. Mas ele ressalva que quando se fala em 
supervalorização não se deve entender que naquele momento esses ativos não valiam nada. “Não 
é bem assim. Supervalorização — e foi isso que aconteceu na época — significava que os 
investidores começaram a pagar hoje todo o valor futuro que a empresa vai ter.”  
 
O comércio eletrônico, enfatiza Jansen, revelava um potencial enorme, estava se realizando de 
forma promissora, só que as pessoas pagavam por uma coisa que só iria se realizar muito na 
frente, e isso com o agravante de que ninguém era capaz de avaliar qual a empresa que seria 
bem sucedida. “É normal nos mercados antecipar o preço dos ativos, começar a pagar muito 
futuro no presente. É isso que cria as ‘bolhas’”.  
 
E arremata: “Que ninguém esqueça, por exemplo, quando se fala hoje da ‘bolha’ da Internet, da 
‘bolha’ ainda maior do segmento das telecomunicações.” 
 
A escalada de crescimento do Submarino iniciada em 2002 não parou desde então. Manteve a 
média de 68% de aumento anual das receitas brutas até o ano passado. Em 2005, o faturamento 
estimado chega à casa dos R$ 580 milhões, 60% maior que os R$ 361 milhões de 2004. A 
evolução dos resultados desde o começo da história em junho de 1999 parte de um faturamento 
de apenas R$ 1 milhão obtido nos seis meses iniciais de operação e chega a R$ 24,2 milhões em 
2000, número triplicado para R$ 76 milhões no ano seguinte.  
 
Em 2002, o Submarino faturou mais 70% em relação a 2001, com R$ 130 milhões. A subida 
continuou em 2003, com e R$ 212 milhões, e em 2004, quando chegou perto de R$ 361 milhões 
faturados.  
 
Com esta base e o conforto da série de Ebitdas positivos, os diretores do Submarino sentiram que 
tinham cacife para novamente buscar dinheiro no mercado de capitais, desta vez no Novo 
Mercado (NM) da Bovespa. “O Submarino vinha crescendo, era rentável, tinha construído uma 
forte imagem de marca e assim acreditamos que aquele era o momento adequado para tentar a 
captação de recursos no mercado acionário para financiar seu crescimento”, explica Jansen. 
 



Foram ofertadas 21,8 milhões de ações no Brasil e no exterior, sendo 6,25 milhões no mercado 
primário e 15,6 milhões no secundário. A operação, realizada em março passado, rendeu à 
empresa R$ 477 milhões, soma dos R$ 135 milhões resultantes da oferta primária e dos R$ 342 
milhões obtidos com a venda de ações dos sócios originais. Cerca de 4 mil compradores, entre 
investidores individuais e aproximadamente 200 institucionais, fizeram lances de R$ 21,62, o que 
indica que a empresa teve sucesso na sua estratégia de construir uma boa imagem na percepção 
dos consumidores. (Sexta-feira passada o papel estava cotado em R$ 17,11).  
 
Como a empresa já era lucrativa antes de abrir o capital, os R$ 477 milhões apurados na 
Bovespa, serviram primeiramente para limpar o caixa de uma dívida de R$ 77 milhões pendurada 
no mercado financeiro e, assim, aliviá-lo de uma exposição excessiva às taxas de juros brasileiras. 
O restante do dinheiro, reserva, aliás, substancial, permite agora maior conforto nos 
investimentos do Submarino.  
 
“Nos concentramos, sobretudo, na compra e desenvolvimento de tecnologias, em ações de 
marketing e ampliação da estrutura de armazenagem, que deverá ser quadruplicada no ano que 
vem”, assinala Jansen. 
 
Depois da captação na Bovespa. o controle acionário do Submarino está dividido entre o mercado 
(47,6%) e os acionistas originais que controlam 52,4% do capital. E com a segurança institucional 
dada pelo lançamento, a empresa garantiu que a GP Investimentos (com 28,8% do capital) e a 
THLee Putnam Ventures (com 9%), duas companhias de investimentos que participam do capital 
da empresa desde 1999 e 2000 respectivamente, continuarão a manter suas participações 
acionárias. “Com isso, GP e THLee manterão seu compromisso com o crescimento do Submarino e 
com sua estratégia de negócio de sucesso, comenta Bonchristiano, da GP. Sharon Pipe, diretora 
gerente da THLee, assina em baixo.  
 

 
 
 
 
 
 



 
Leia mais 
 
 
O nome como metáfora da comunicação 
 
No começo, junho de 1999, era a TBL S.A., semente do que seria quatro meses depois o 
Submarino S. A., hoje líder entre as empresas brasileiras que operam exclusivamente no varejo 
eletrônico, pure -player no jargão americano.  
 
A escolha de um novo nome era relevante. Os fundadores, orientados pela agência de publicidade 
F/Nazca, queriam juntar à imagem do empreendimento a metáfora de um espaço abrangente, 
rico e sem limites. Era a base de comunicação que precisavam para dar consistência aos objetivos 
de marketing de uma empresa que nascia com a ambição de crescer no segmento de negócios 
mais efervescente dos mercados    internacionais da época 
 
Nesse contexto, depois de hesitações em torno de temas como Route 66 geração beatnik, 
decidiram-se pelo conceito de mar. A discussão findou com a escolha da marca Submarino, nome  
que além de responder ao significado temático foi considerado forte, fácil de escrever e falar em 
português e espanhol e com direitos de marca e domínios disponíveis no Brasil e nos Estados 
Unidos. A empresa até correu o risco de se chamar Atlantix, Geos-fera ou Plâncton. 
 
Hoje, o Submarino navega com tranqüilidade. Sua participação no comércio eletrônico no Brasil 
chegou em 2004 a 20,6% de um total de vendas calculado em R$ 1,8 bilhão pelo instituto de 
pesquisas Forrestier Research.  
 
Em 2002, ficava nos 14,4%. É uma perspectiva  animadora diante das estimativas de um 
crescimento médio anual de 39% que elevará os resultados do setor para R$ 2,8 bilhões até o 
final deste ano e para R$ 12,8 bilhões até 2010. Ainda segundo a Forrestier, o número de 
brasileiros que compram pela internet subirá dos atuais 3,6 milhões para 29,5 milhões em 2010. 
"Esse crescimento demonstra a confiança que os brasileiros passaram a depositar no comércio 
virtual e, mais do que nunca, que estamos no caminho certo", afirma o presidente Flávio Jansen. 
 
Os cadastros do Submarino somam uma legião de aproximadamente um milhão de clientes, que 
lhe encaminharam no ano passado cerca de 1,8 milhão de pedidos de compra, vindos de mais de 
quatro mil municípios brasileiros e 525 cidades do exterior.  
 
Para atender um compromisso dessa magnitude, a empresa tem de manter uma política de 
investimentos concentrada na estrutura de atendimento ao cliente, desde a montagem dos 
equipamentos de movimentação dos estoques, até a definição dos canais e tecnologias 
apropriadas para a agilização dos processos de entrega das encomendas. 
 
A empresa está preparada atualmente para processar até 20 mil pedidos por dia. É uma operação 
logística sofisticada. No caso do Submarino, os clientes são abastecidos, com o desembaraço das 
tecnologias on- Une ou telefônica, por um estoque de mais de 700 mil produtos, agrupados em 20 
categorias (as lojas web), que chegam dos centros de produção de 950 fornecedores. O suporte 
disso está no centro de distribuição localizado estrategicamente numa área de 15 mil metros 
quadrados no bairro da Barra Funda, em São Paulo, cuja capacidade operacional deverá ser 
quadruplicada no ano que vem.  
 
Os informativos da empresa prometem que aproximadamente 96% das encomendas são 
entregues em 24 horas a partir da entrada do pedido e 52% são entregues aos clientes no dia útil 
seguinte à realização da compra. A maioria dos contatos se faz pelas vias do chat on- Une (45%) 
e por e-mail (25%). 
 
A agilização dos processos de atendimento é garantida por detalhes como o cuidado de manter 
em estoque aproximadamente 92% dos produtos que os registros da empresa indicam como os 



mais solicitados pelos clientes. Praticamente uma pronta- entrega. Isto exige do Submarino o 
significativo investimento de R$ 220 milhões por ano na compra dessas mercadorias, tanto quanto 
a soma paga a seus fornecedores por seis hipermercados brasileiros de bom tamanho, calcula 
Jansen. Prevaleceu aí, mais uma vez, a visão estratégica e pioneira dos fundadores.  
 
Desde o início da história, eles entenderam que era preciso inverter o conceito então 
predominante no setor: o de que as empresas de varejo eletrônico não tinham necessidade de 
manter estoques, economizando, assim, os pesados custos de manutenção da estrutura exigida 
para operá -los. 
 
 
A prática generalizada pelo mundo afora nas empresas de varejo virtuais, observa Jansen, era 
que elas apenas se limitavam a catalogar os pedidos dos clientes e a repassá-los aos 
fornecedores, que se encarregariam de despachar as encomendas. O que, evidentemente, pedia 
uma bem azeitada integração eletrônica entre as duas pontas do processo de comercialização. 
Isso funcionava bem em mercados mais estruturados como o americano. 
 
"No Brasil, porém, os produtores de bens de consumo não estavam ainda preparados para operar 
de forma virtual nas proporções que o mercado exigia e, além disso, os clientes não tinham 
paciência de esperar pelo então demorado processo de entrega das sua compras se completasse 
", assinala o presidente do Submarino. 
 
Os clientes são conquistados também pela agilidade das opções de pagamento oferecidas:cerca 
de 80% das vendas são fechadas por cartões de crédito, enquanto que os boletos bancários on-
line representam cerca de 15% das transações. Com intensidade menor são aceitas as 
transferências eletrônicas, os pagamentos no recebimento das mercadorias e os vales-presente.  
 
Um sistema de rastreamento, mediante ó uso de aplicações WAP (Wireless Application Protocol), 
permite ao comprador acompanhar pelo próprio site o andamento da sua encomenda em todas as 
suas fases e a partir de várias regiões. 
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Arquitetura do crescimento  
Garibaldi Otávio   
 
A arquitetura tecnológica do Submarino foi projetada a partir do conceito inicial de formação de 
uma empresa com vocação para o mercado internacional. Assim, deveria atender múltiplas 
operações em diferentes países.  
 
“O modelo centralizava o desenvolvimento de todo o relacionamento com o cliente, o chamado 
processo front -office, e fornecia soluções de retaguarda específica para cada país, devido, 
inclusive, às diferenças de regulamentação local”, conta Flávio Jansen.  
 
O que se pretendia, fundamentalmente, era criar uma sólida base para apoiar os planos de 
expansão da empresa e capaz de estimular o ritmo da velocidade de crescimento programada. 
  
Nesse aspecto, a primeira questão a ser resolvida referia-se exatamente à definição desses 
instrumentos de abordagem dos cliente. “Verificou-se que o front-office teria de ser desenvolvido 
sob medida para o Submarino, pois os pacotes disponíveis no mercado não atendiam os principais 
requisitos da operação. E após cuidadosas análises, a empresa terminou escolhendo a plataforma 
da Microsoft”, revela Jansen.  
 
A decisão, ele relata, levou em conta os seguintes aspectos: 
- garantia de manter as escalas operacionais e, portanto, a velocidade de crescimento; 
- disponibilidade de profissionais qualificados no mercado; 
- investimento modular em hardware, acompanhando o crescimento da empresa; 
- menor necessidade de investimento inicial. 
 
Havia, paralelamente, a preocupação, ainda mais complexa, com a montagem dos sistemas back-
office, ou seja, todos os processos de acompanhamento dos pedidos de compra dos clientes e das 
encomendas aos fornecedores, de controle dos estoques e emissão dos relatórios legais. “Como 
boa parte dos processos de back-office em oferta era similar aos do varejo tradicional, tivemos 
que adquirir um pacote e efetuar mudanças para adequá-lo às necessidades específicas do 
comércio eletrônico. Uma das características necessárias era que o fornecedor estivesse nos 
países em que o Submarino planejava se instalar”, esclarece Jansen. 
 
“Os sistemas de back-office têm como base o software de ERP ( Enterprise Resource Planning ) da 
Oracle — Oracle Applications — e sistemas satélites (sistema de cadastro, gestão comercial e 
Warehouse Management System) desenvolvidos internamente no Submarino.” 
 
Finalmente, verificou-se que havia necessidade de outros sistemas capazes de melhor administrar 
as operações, e, desta forma, terminaram sendo criadas as camadas de sistemas gerenciais.  
 
Foram implantados ainda sistemas para acompanhamento de informações gerenciais e 
orçamento. “No caso, o orçamento é preparado em Excel e acompanhado dentro do sistema de 
gestão comercial, desenvolvido internamente”, encerra Flávio Jansen. 
  
DCI, São Paulo, 26,27,28,29 e 30 maio 2005, Perfil, p. B- 5 a B-6. 
 


