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A maturidade
do varejo on-line
Flavio Jansen, atual diretor-presidente da Submarino,

explica como a empresa conseguiu lucratividade

mantendo altas taxas de crescimento. Para isso

apertou custos, melhorou a logística, focou na

qualidade do atendimento, inovou para liderar e

jogou pesado não apenas na segurança, mas na

imagem de segurança projetada pela empresa

por Nei Duelos

Abrir uma porta exclusiva para
cada cliente e brindá-lo com um
atendimento personalizado deixou de
ser uma utopia, como comprovam as
empresas de varejo on-line. A Sub-
marino, que em um ano é capaz de
atender 1,8 milhão de pedidos ven-
dendo 65 mil itens diferentes em 23
categorias, entre CDs, livros e, ulti-
mamente, perfumes, arrostou a difi-
culdade de se consolidar nesse tipo
de comércio eletrônico. Qual a es-
tratégia para se obter sucesso num
segmento ainda emergente, assolado
pela extrema diversidade da internet?
Como sobreviver ao crescimento sem
o respaldo do lucro, especialmente
depois de sonhos desfeitos, como o
boom das empresas pontocom, que no
final do século passado frustraram a
excessiva confiança depositada numa
revolução. A Submarino prova que as
soluções permitidas pelo mundo vir-
tual fazem parte de uma revolução
que, de tão profunda, exige tempo de

amadurecimento.
O diretor-presidente da empresa

desde o início de 2003, Flavio Jan-
sen, encarna as respostas para as dú-
vidas que assombram a venda via mi-
crocomputador. Engenheiro eletrôni-
co formado pela PUC-RJ, Jansen foi
diretor de Tecnologia da Submarino,
cargo que ocupou desde o início das
operações da empresa, em julho de
1999. Assumiu a liderança para con-
seguir o item básico de sobrevivên-
cia: lucro. Pois não bastava crescer
entre 40% e 60% ao ano, como acon-
tece até hoje: era preciso que esse
salto permanente tivesse respaldo nos
resultados. O objetivo foi alcançado
sem promover mudanças radicais,
para não comprometer a estabilidade
do empreendimento.

Mas crescer sem lucro é uma ilu-
são que rondava perigosamente a
empresa, apesar do sucesso eviden-
te. A situação interna refletia a situ-
ação do país no final de 2002. "As-
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Navegação bem-sucedida
A Submarino foi criado em agos-

to de 1999 pela GP Investimentos e
por um grupo de empreendedores,
entre eles Murilo Tavares, depois da
aquisição da Booknet, que atuava no
ramo de comércio eletrônico desde
1996. Nos dois primeiros anos a em-
presa se propôs a ter uma sólida
base consumidora, conseguindo o
maior número possível de pedidos
com a venda de livros, CDs e brin-
quedos. Em 2001 passou a comer-
cializar produtos mais caros, como
telefone celular, aparelhos eletrôni-
cos e peças de informática, e a ofe-
recer para as pessoas previamente
cadastradas no banco de dados. A
empresa iniciou suas operações sob
a denominação TBL S.A. Somente
em outubro passou a se chamar Sub-
marino S.A. e, um mês depois, foi
lançada a marca Submarino.

Atualmente a empresa oferece
centenas de itens em 23 categorias,
como moda, beleza e saúde, brinque-
dos, câmeras e equipamentos foto-
gráficos, CDs e instrumentos musi-
cais, DVDs, eletrodomésticos, ele-
trônicos, eletroportáteis,
telecom, ferramentas e
automotivos, informá-
tica, jóias e relógios,
games, livros, livros
raros e importados,
produtos de cama,
mesa e banho, esporte
e lazer, pet shop, pro-
dutos para bebês e uti-
lidades domésticas e
instrumentos musicais.

Por trás da logís-
tica está o centro
de distribuição
da Submarino,
localizado estra-
tegicamente no
bairro da Barra
Funda, em São

Paulo. Com um investimento de R$
8 milhões, o centro foi construído
numa área de 15 mil m2 e tem capa-
cidade para armazenar 800 mil pro-
dutos em estoque. O processo de ar-
mazenagem, preparação e envio dos
produtos para os clientes é automa-
tizado e funciona em três turnos, seis
dias por semana, proporcionando
agilidade e eficiência no processo de
atendimento dos pedidos. Além dis-
so, o cliente pode acompanhar toda
a trajetória de seu pedido, desde o
momento da compra até a entrega,
por meio de um sistema individual
que pode ser consultado através do
próprio site.

Em 2002 a empresa alcançou o
break-even de EBITDA positivo e re-
gistrou R$ 130 milhões em fatura-
mento no ano. Atendeu 725 mil cli-
entes, 3.660 municípios no Brasil e
615 cidades no exterior. Os resulta-
dos do ano de 2003 já mostravam que
a Submarino estava no caminho cer-
to. Em julho de 2003 a companhia
alcançou o lucro líquido e chegou ao

final do ano com mais de um mi-
lhão de clientes atendidos

e R$ 211,6 milhões em
faturamento. Em 2004
continuou crescendo
em alta velocidade, re-
gistrou um faturamen-
to de R$ 360,9 milhões

e entregou aproximada-
mente 1,8 milhão de pe-
didos. "A Submarino ofe-

rece ao consumidor um
amplo sortimento,

serviço excelente,
além de conveni-
ência, confiabili-
dade e conteúdo",
diz Flavio Jansen,
diretor-presidente
do Submarino
no Brasil.

sumi numa época em que a empresa
precisava rapidamente da lucrativi-
dade. Era um início de incerteza,
com risco Brasil e dólar em patama-
res altos." A armadilha foi desmon-
tada por algumas providências: dei-
xar os custos sob controle, trabalhar
com estoque um pouco mais aperta-
do, e deixar recursos disponíveis
para investir em marketing e no cres-
cimento. "Deu certo. Melhorou a si-
tuação do país em geral, consegui-
mos resultados, passamos a focar no
lucro a partir da metade de 2003,
mantendo taxas altas de crescimen-
to. Em 2004 a empresa conseguiu R$
361 milhões de faturamento."

A estratégia foi manter e aprofun-
dar a qualidade de serviço do clien-
te, por meio de uma logística rápida
e eficiente. "Queríamos trabalhar
com estoque de fornecedores, mas
isso não daria uma qualidade de aten-
dimento muito boa para o cliente.
Então passamos a carregar boa parte
do estoque posto à venda, melhoran-
do o tempo de entrega. Fazemos aten-
dimento agendado, um serviço efici-
ente que sabe localizar onde está o
produto. Cuidamos especialmente da
logística reversa, quando se tem de-
volução ou troca. Procuramos cami-
nhos que fossem menos impactantes
para o cliente. Cuidamos do preço
competitivo e implementamos ações
inovadoras antes dos concorrentes,
criando novidades sempre dentro do
espírito do pioneirismo, para poder
liderar esse mercado." Uma das ino-
vações, entre várias, foi a implanta-
ção de listas de casamentos, o que
caiu no agrado dos clientes.

A própria natureza do comércio
eletrônico deu força para a Subma-
rino. "Ou existiam empresas peque-
nas, sem potencial de investimentos,
e por isso muito limitadas, ou eram
empresas que não estavam fazendo
investimentos no mercado." Os re-
cursos foram para o marketing dire-
to, oferecendo produtos especiais por
e-mail, e também para a alta alta per-
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Na vanguarda
A Submarino foi eleita em 2004

e em 2003 como uma das empre-
sas de vanguarda em tecnologia da
informação no Brasil. Realizada
pela revista Info Exame, a Pesqui-
sa INFO "As 100 empresas mais
ligadas do Brasil" comprovou a
preocupação da Submarino em in-
vestir em tecnologia, para garantir
agilidade e segurança no melhor
serviço de comércio eletrônico. A
empresa também conquistou, pela
segunda vez consecutiva, o Prêmio
iBest de 2004 como o melhor site
de B2C, eleito pela academia e
pelo júri popular. No ano passado
ainda, a Submarino levou a prata
no III Prêmio AbaNet - MSN, na
categoria Campanha de Comunica-
ção Online, com a campanha
"Alerta de fim de semana". Esta foi
a primeira vez que a empresa par-
ticipou da premiação.

A empresa ganhou outros prêmi-
os: "Melhor site do Brasil em 2002"
(Info Exame 2002), "Melhor loja
on-line do Brasil em 2002" (Info
Exame 2002), "100 empresas mais
ligadas do Brasil" (Info Exame
2002), "Melhor site de comércio
eletrônico na categoria B2C " (Prê-

mio cinco anos de IDG Now!), "Me-
lhor site na categoria Comércio Ele-
trônico" (iBest 2002). Em 2001 não
foi diferente, com diversos prêmios
de institutos independentes: "A me-
lhor loja on-line do ano" (Prêmio Info
Exame 2001, 2002 e 2003), "Melhor
site de CD, vídeo e software" (Opi-
nia, 2001), "Standard of excellence

web award" (WMA Marketing As-
sociation, 2001), "Medalha de dia-
mante em comércio eletrônico" (e-
Bit, 2001, 2003 e 2004), "Melhor
serviço de comércio eletrônico"
(Revista Consumidor Moderno,
2001), "Destaque em comércio ele-
trônico" (Associação Brasileira de
Telemarketing, 2001).

formance do site, intensificando a fa-
cilidade de navegação.

Nada disso seria viável sem a aten-
ção num item fundamental, que é a
segurança. "Para sobreviver nesse
mercado é preciso trabalhar com duas
coisas essenciais. Uma é ter seguran-
ça efetiva, dispor de um ambiente
com várias barreiras, contar com fi-
rewall, configurações especiais, crip-
tografia. A outra, também importan-
te, é conseguir transmitir para o cli-
ente essa sensação de segurança, pois
de que adianta falar um monte de coi-
sas e o cliente dizer 'e daí?' É preci-

so comprovação na prática. A manei-
ra de transmitir segurança é não ter
problemas com ninguém. Nada pode
ser permitido que passe a sensação de
insegurança. Mesmo que não tenha-
mos nada a ver com alguns eventos,
como as fraudes de cartões eletrôni-
cos de crédito, nossa política é agir
para evitar danos ao cliente, ajudá-lo
no que for possível. Ajudamos a ope-
radora a descobrir onde aconteceu o
problema, por exemplo."

Para isso a Submarino investiu
R$ 6 milhões, principalmente em
tecnologia, e o plano é aumentar para

um patamar entre R$ 12 milhões e
R$ 13 milhões. Uma das providên-
cias é um depósito novo, um só cen-
tro de distribuição, com 15 mil m2

(quase o dobro do anterior, de 8 mil),
que vai abrigar 120 mil produtos di-
ferentes em estoque.

A idéia é aumentar sempre o nú-
mero de categorias vendidas. "Come-
çamos em 1999 apenas com livros,
CDs e brinquedos, e hoje temos 23.
Queremos aumentar também o sorti-
mento de cada categoria, para o cli-
ente fazer maior número de compras
conosco."
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