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É certo que cada indústria tem suas particularidades mercadológicas. 

Com o varejo eletrônico não é diferente. O mercado do Varejo 

Eletrônico tem presenciado um aumento significativo das transações, 

do número de clientes e, conseqüentemente,, da concorrência no setor. 

Partindo-se do princípio que existam estratégias específicas para a 

utilização de varejistas que atuam online e que estas empresas utilizam 

estas técnicas, este estudo tem como propósito principal investigar de 

que forma acontece a elaboração das estratégias específicas para o 

mercado varejista eletrônico.  A pesquisa teve um caráter exploratório 

qualitativo, caracterizando-se como um estudo de caso na empresa 

B2W, maior organização de varejo eletrônico do Brasil. A análise do 

caso permitiu verificar que, a utilização de técnicas mercadológicas 

tradicionais não dá suporte completo às necessidades do Varejo 

Eletrônico. Os resultados ainda revelaram que se torna essencial para 

as empresas desse setor estabelecerem estratégias específicas para este 

mercado, a fim de buscar uma nova formatação atuação do composto 

de mercado atual. 
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1. Introdução 

Não é mais novidade que a internet hoje faz parte da vida do cidadão do século XXI. A sua 

utilização tem acompanhado o crescimento do mercado mundial. Países emergentes têm 

alcançado destaque na utilização da internet por seus habitantes. Um dos grandes exemplos 

deste cenário é o Brasil. De acordo com Internet World Stats (2007), o país tem quase 26 

milhões de internautas com acesso em casa. Este número ganha mais relevância quando se 

leva em consideração o tempo de acesso do internauta. Pesquisa da joint-venture 

IBOPE/NetRatings, publicada em Agosto de 2007, mostrou que o país está em primeiro 

colocado em todo o mundo em tempo de acesso, com mais de 22 horas e meia, totalizando 

quase um dia a cada mês. 

Paralelamente com o aumento de acessos, veio o aumento dos negócios realizados 

virtualmente, pois a internet se mostrou um terreno fértil para o crescimento do ambiente de 

negócios. O comércio eletrônico, considerado a “pedra de toque da nova economia” 

(TAKAHASHI, 2000), tem crescido exponencialmente a taxas que ultrapassam a média do 

crescimento da economia. Segundo a 16ª edição do Relatório da consultoria E-Bit (2007) que 

analisa a evolução do e-commerce no Brasil desde 2000, estima que em 2007 o país terá um 

total de 9,5 milhões de consumidores virtuais, gastando quase R$ 6,4 bilhões em suas 

compras on-line, um aumento de quase 45% em relação ao ano anterior. 

Em uma análise superficial destes dados, é perceptível que o e-commerce nacional é um 

mercado aquecido. Com o aquecimento do mercado vem a concorrência. A concorrência entre 

empresas é um grande impulsionador do setor do e-commerce, uma vez que os competidores 

buscam melhorias contínuas para o seu negócio. Esse ambiente, no qual o mercado eletrônico 

está inserido, influencia diretamente os esforços estratégicos das empresas virtuais, 

colocando-se como ponto primordial para o mercado eletrônico.  

Apesar de várias estratégias terem sido direcionadas para o e-commerce, muitas delas 

representam apenas novas versões de temas já conhecidos no processo mercadológico 

tradicional. Deve-se modificar a orientação estratégica no ambiente de negócios virtuais, 

centrando o foco nos clientes e não na filosofia das empresas (KOTLER; JAIN; 

MAESINCEE, 2002) de um método mais heterogêneo de gerenciamento, haja vista seu 

aspecto virtual de interação com o consumidor. Sendo o aspecto do estabelecimento do 

relacionamento em longo prazo imprescindível na nova economia (KOTLER, 2000; 

NICKELS; WOOD, 1999), as empresas virtuais têm que trabalhar este processo de maneira 

sempre presente. Para tanto é essencial conhecer bem o seu público-alvo e seu consumidor, 

através de comunicação e diálogo. 

2. Referencial Teórico 

2.1. O Consumidor Eletrônico 

Dentre os fatores críticos de sucesso do Varejo Eletrônico, os consumidores estão no centro 

das atenções. O conhecimento do comportamento do consumidor para o desenvolvimento de 

uma estratégia mercadológica on-line permite a identificação de segmentos de mercado 

potenciais nos termos das características individuais de cada empresa (ARROYO; 

GUERRERO, 2006).  

Nos primeiros estudos realizados sobre comportamento do consumidor virtual, foi percebido 

que os primeiros consumidores que utilizaram a internet para efetuar suas compras eram 
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pouco sensíveis ao preço e muito sensíveis à qualidade. Esta realidade se alterou e, como em 

qualquer outro mercado, o consumidor busca variedade, qualidade numa relação custo 

benefício. E a facilidade de comparação de preços que a internet oferece ao consumidor têm 

sido o maior impacto positivo do e-commerce. O grande desafio é fazer com que internautas 

“pesquisadores” se tornem internautas “compradores” (CAI; JUN, 2003). 

2.2 Estratégias mercadológicas  no varejo eletrônico 

A solidez de negócios apresentada no mercado eletrônico tem aumentado a quantidade de 

seus consumidores em todo o mundo, o que tem chamado atenção de empresas, acrescendo o 

número de entrantes e, por conseguinte, a concorrência. Somente no Brasil oferecem-se os 

mais diversos tipos de produtos e serviços, em mais de 2000 empresas existentes (CESAR, 

2006). Nickels e Wood (1999) indicam que o ambiente competitivo compreende todas as 

organizações que oferecem produtos para o mesmo mercado-alvo. A concorrência entre 

empresas é um grande impulsionador do setor do e-commerce, uma vez que os competidores 

buscam melhorias contínuas para o seu negócio, este ambiente no qual o mercado eletrônico 

está inserido influencia diretamente os esforços de marketing das empresas virtuais, se 

colocando como ponto primordial para o mercado eletrônico (FELIPINI, 2006). 

Apesar de várias estratégias terem sido direcionadas para o e-commerce, muitas delas 

representam apenas novas versões de temas familiares no processo mercadológico tradicional. 

O conceito tradicional não é adequado para conhecer as demandas atuais dos clientes e o 

ambiente competitivo do mercado virtual. Kotler et al (2002) indicaram como se deve 

modificar a orientação do marketing no ambiente de negócios virtuais, centrando nos clientes 

e não na filosofia das empresas em focar no produto. 

Os primeiros esforços de marketing das empresas virtuais eram voltados à internet e ao 

mundo virtual, montando estratégias ligadas à comunicação on-line da marca. No entanto, 

percebeu-se que o consumidor se tornou híbrido e que eram necessárias estratégias ao mesmo 

tempo para o público real e o virtual. Surgiu o “Marketing de Convergência”, enfoque onde as 

empresas direcionam estratégias enfocando o novo tipo de cliente, que é virtual, mas não 

deixa as características tradicionais (GRAZIANO et al, 2006). Isto é fundamental para o 

Varejo Eletrônico, principalmente as empresas brick-and-click, ao tentar levar o 

relacionamento do consumidor com a loja tradicional para a loja virtual. Ressalta-se, uma 

necessidade de “canibalização” no Varejo Eletrônico, ao mostrar que as empresas de varejo 

tradicionais devem permitir uma “competição” com o braço virtual, inclusive com vantagens 

em nível de preço e serviços de uma para com a outra (TSCHOHL, 2001; HART et al, 2000). 

2.3 Composto mercadológico para o Varejo Eletrônico 

O ambiente de negócios na internet, em rápida transformação, pede um método mais amplo 

de gerência estratégica. Torna-se necessário expandir a área de atuação do composto 

mercadológico, lembrando do estabelecimento de relacionamentos de longo prazo como 

imprescindível na nova economia (KOTLER, 2000; NICKELS e WOOD, 1999). As empresas 

do Varejo Eletrônico devem planejar e executar o composto mercadológico visando o 

estabelecimento e manutenção de relacionamentos de longo prazo com os clientes como a 

principal preocupação. E, para isso, estas empresas devem buscar uma orientação para o 

mercado, através de comunicação e diálogo com os clientes (VAREY, 2002). Hughes (2002) 

explana em seu estudo que a filosofia de marketing orientado para o mercado deve ser levada 

em consideração em todas as estratégias a serem desenvolvidas pelas empresas na internet, 

embora ainda careça de pesquisas mais aprofundadas. Pinkerton (2007) coloca que a 
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orientação para o cliente no Varejo Eletrônico é um resultado da mudança da orientação no 

produto para a orientação na tecnologia, o que permitiu às empresas serem mais escaláveis e 

mais eficientes no poder de previsão das necessidades dos clientes. A inteligência de mercado 

e as informações sobre o cliente têm influência significante nas decisões estratégicas que 

precisam ser feitas para as organizações de e-commerce (HUGHES, 2002). 

Toledo et al (2002) realizaram um estudo do marketing para a internet, corroborando com a 

definição de que o e-commerce, onde o Varejo Eletrônico se encontra inserido, mudou o 

ambiente de marketing. Citam que o composto básico de marketing está sendo afetado pela 

internet e necessita de abordagens mais amplas em suas definições, mas é útil como recurso 

para o desenvolvimento de estratégias se for levado em consideração os novos cenários de 

negócios, como o aquecimento do mercado no Varejo Eletrônico. Outros autores também 

exploraram novas definições para o composto mercadológico no e-commerce e no ambiente 

do Varejo Eletrônico (KARAVDIC; GREGORY, 2005; KALYANAM; MCINTYRE, 2002; 

DENNIS et al, 2005). 

Kalyanam e McIntyre (2002) desenvolveram um novo composto mercadológico adaptado 

para o Comércio Eletrônico, após uma análise do ambiente competitivo do Varejo Eletrônico, 

onde foram mapeadas a taxonomia das ferramentas do marketing, o funcionamento do Varejo 

Eletrônico e o comportamento do consumidor virtual, foi alcançado um modelo chamado de 

“Composto do E-marketing”. Comparando esta nova versão com o composto mercadológico 

tradicional, os autores adicionam elementos chamados de sobrepostos e elementos 

situacionais aos tradicionais “4 Ps”. Os elementos sobrepostos são a Personalização, a 

Privacidade, os Serviços ao Consumidor, o Site e a Segurança. Entre os elementos 

situacionais estão as Comunidades e a Promoção de Vendas. Ao todo, são 11 construtos, que 

trouxeram uma definição para e-marketing: “trocas relacionais nos ambientes digital, 

comunitário e interativo” (KALYANAM e MCINTYRE, 2002). 

Dennis et al (2005) apresentaram a mesma idéia de uma adaptação do composto 

mercadológico voltado ao Varejo e ao Varejo Eletrônico ao mesmo tempo. Este composto foi 

uma adaptação de estudos anteriores do composto mercadológico denominado de “7 Cs”. O 

novo composto foi dividido em adaptação aos “4 Ps" e em construtos extras. Os construtos de 

adaptação são: Conveniência (que é uma adaptação do construto “Praça”), Valor e Benefícios 

ao Cliente (do original Customer Value and Benefits, que é uma adaptação do construto 

“Produto”), Custo para o Cliente (adaptação do construto “Preço”), Comunicação e 

Relacionamento com o Cliente (equivalente ao construto “Promoção”). Entre os construtos 

extras estão o Controle Computacional (que envolve Customização, Sortimento e Logística), 

Franquia (que combina as questões referentes à gerência do site, como segurança e 

privacidade) e Cuidado e Serviços ao Cliente. 

As duas abordagens ressaltam a importância dos “4 Ps” para o marketing no Varejo 

Eletrônico. Porém também é perceptível a convergência dos dois modelos em colocar que se 

faz necessária a ampliação deste composto, se utilizando de outros construtos adjacentes aos 

“4 Ps”. Nos dois modelos, estes elementos extras, mesmo com denominações diferentes, 

abordam temas semelhantes, como Serviços ao Cliente, Qualidade do Site, Segurança e 

Privacidade. Para a posterior aplicação na pesquisa, propôs-se a união dos resultados dos 

estudos citados, formando o diagrama proposto por Bergamo e Giuliani (2007)  na tabela 1 

seguinte: 
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Estratégia 

mercadológica 

Produto  Preço  Distribuição Promoção 

Abordagem 

Mercadológica 

Tradicional 

- Variedade; 

- Qualidade; 

- Design e 

Embalagem; 

- Características; 

- Marca; 

- Serviços; 

- Garantia;  

- Acessórios; 

- Ciclo de Vida. 

- Descontos; 

- Lista de Preços; 

- Condições e Prazos 

de Pagamentos; 

- Condições de 

Créditos; 

- Flexibilidade. 

- Logística; 

- Localização; 

- Área de Cobertura 

do Negócio. 

- Promoção de 

Vendas; 

- Propaganda; 

- Força de Vendas; 

- Relações Públicas; 

- Marketing Direto; 

- Merchandising; 

- Publicidade. 

Abordagem 

Mercadológica 

para Varejo 

Eletrônico 

- Customização; 

- Sortimento; 

- Personalização; 

- Serviços ao 

Cliente; 

- “Custo para o 

Cliente”; 

- Preço Dinâmico; 

- Preço Multicanal. 

- Logística; 

- Localização 

Virtual; 

- Programa de 

Afiliação; 

- Venda Multicanal. 

- Gerência do Site; 

- Relacionamento 

(CRM); 

- Propaganda On-line; 

- E-mail marketing; 

- Marketing Viral; 

- “Pêndulo do e-

commerce”; 

- Comunidades On-

line; 

Fonte: Adaptado de Bergamo e Giuliani (2007). 

Tabela 1: Estratégias Gerais do Marketing e Estratégias Específicas para o e-commerce. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

O presente trabalho teve um caráter exploratório-qualitativo, buscou-se informações em dados 

primários e secundários. No que diz respeito à obtenção dos dados primários, realizou-se uma 

visita técnica a empresa, utilizando-se a técnica da observação não-participante (MERRIAM, 

1998). Para coleta de dados secundários foi feita uma pesquisa documental, bibliográfica e 

visita aos sites gerenciados pela empresa, possibilitando a coleta de informações institucionais 

e perfil estratégico. A partir dos dados coletados possibilitou a análise das estratégias 

apresentadas, comparando-se com o modelo proposto para o composto mercadológico no 

Varejo Eletrônico, apresentando os diferenciais competitivos. Pressupõe-se que existam 

estratégias específicas para a utilização de varejistas que atuam online e que estas empresas 

utilizam estas técnicas. A pesquisa tem como intuito auxiliar na incidência de estudos recentes 

na gestão de mercados eletrônicos, contribuindo para futuras pesquisas no assunto, ao mesmo 

tempo em que as discussões do estudo de caso apresentado possam auxiliar na elaboração de 

novas estratégias de Varejo Eletrônico. 

4. Análise dos resultados 

4.1 A B2W Companhia Global do Varejo 
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A B2W, foi fundada no ano de 2006, como resultado da fusão das duas maiores empresas de 

varejo virtual do país, a Submarino e a Americanas.com. Atuando nas áreas B2C e B2B2C, a 

estimativa é que a gigante alcance um índice de quase 60% de todas as vendas de bens de 

consumo da internet brasileira (FELIPINI, 2007) e 50% de todo o faturamento do e-commerce 

nacional (E-BIT, 2007). Muito tem se falado dos prejuízos ao setor que a junção das duas 

maiores empresas pode trazer, principalmente em se tratando de concentração de mercado. 

Mas, mesmo com menos opções ao usuário final, a B2W prega um melhor atendimento e uma 

melhor operação através da sinergia que a empresa conseguiu dentro de pouco tempo. Fato é 

que, apesar de toda a turbulência que a imprensa nacional fez em torno da fusão, a união das 

operações da Submarino e da Americanas.com nasceu para transformar não só o varejo 

eletrônico brasileiro, mas o setor varejista como um todo no país. Haja vista a instigante sigla 

B2W, que claramente tem a pretensão de levar à nova empresa a mercados internacionais, 

antecipando a “briga” com a Amazon.com, antes de a empresa americana aportar de vez em 

águas brasileiras, e até mesmo com varejistas físicos, como, por exemplo, o gigante Wal-

Mart. 

4.2. Estrutura Organizacional da B2W 

A união das empresas que formam a B2W trouxe grandes benefícios para as operações da 

companhia. Dentre elas estão a otimização das operações, a sinergia substancial em compras e 

logística e a evidente criação de um maior valor para todos os públicos da empresa, tanto 

consumidores quanto acionistas e empregados. Após a fusão, a divisão de ações foi 

dimensionada em 53,25% para a Americanas.com e 46,75% para o Submarino.  

Atualmente a B2W é detentora das seguintes marcas (B2WINC, 2007): 

- AMERICANAS.COM: No ar desde novembro de 1999, o braço virtual das tradicionais 

Lojas Americanas S/A se tornou reconhecido como a maior empresa on-line da América 

Latina. Dois anos após a implantação, a Americanas.com se tornou líder em vendas e 

rentabilidade no Varejo Eletrônico do Brasil, chegando a cerca de R$ 1,4 bilhão de 

faturamento. Tem uma grande vantagem competitiva, ao estar sob as asas de um grupo com 

presença em 16 estados, com 239 lojas e 3 centros de distribuição. Hoje, a Americanas.com 

possui uma carteira com aproximadamente 200.000 produtos, em 31 categorias, com atuação 

em vendas padrão (livros, CDs, DVDs, informática) até a atuação no ramo de imóveis. Atua 

também como parceira de operacionalização de comércio eletrônico para grandes marcas e 

empresas, tais como Coca-Cola, Xerox, TIM, Expand, Antônio Bernardo e Havaianas. Com 

sede no Rio de Janeiro, ela possuía, em 2006, 4 milhões de clientes e cerca de 9000 

fornecedores de produtos.  

- SUBMARINO: Líder entre os varejistas pure players no mercado brasileiro, estando em 

operação desde agosto de 1999. Trabalha com 20 categorias de produtos, que vão desde os 

tradicionais Livros, DVDs e CDs até instrumentos musicais e material de Pet Shop, tendo no 

seu catálogo mais de 700.000 itens, provenientes de mais de 950 fornecedores. Em 2006 a 

empresa concluiu a construção de um centro de distribuição, com 8.000 m², com capacidade 

para armazenamento de 400.000 produtos e 12 km de prateleiras. O Submarino é, também, 

líder em audiência, com média de mais de 7,5 milhões de pessoas acessando o site todos os 

meses. No portfólio de clientes, encontram-se mais de 2 milhões de cadastros. A empresa se 

orgulha em dizer que tem obsessão com o atendimento ao cliente. O Catálogo Submarino tem 

uma tiragem de 400 mil exemplares bimestrais em todo o Brasil. Oferece também serviços de 

parceria na operacionalização de comércio eletrônico para grandes empresas como Natura, 

Nokia e Gradiente. 
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- SHOPTIME: O Shoptime atua no mercado em três canais de venda: canal de TV, Catálogo 

e Internet. O canal de TV alcança 14,2 milhões de lares brasileiros. Já o Catálogo Shoptime é 

uma ferramenta de forte fidelização, sendo distribuído sete vezes ao ano em tiragem de 400 

mil exemplares em todo o Brasil. O site na Internet recebe mais de 180 mil visitantes por dia, 

onde transmite 24 horas por dia o conteúdo do canal de TV. Juntos, oferecem 18 categorias de 

produtos a mais de 2,5 milhões de clientes. A ênfase do sortimento está nos artigos de 

utilidade doméstica em geral, informática, cama, mesa e banho, além da exclusiva linha de 

eletroportáteis Fun Kitchen. 

- INGRESSO.COM: Oferece tecnologia e serviços de compra via web de ingressos para 

shows, teatros, futebol, parques, eventos e cinemas. Atualmente a Ingresso.com é a maior 

vendedora de ingressos on-line de cinema no Brasil. Os clientes podem escolher on-line seus 

assentos individuais para determinadas salas de cinemas, além de obter a entrega digital do 

ingresso via celular.  

- BLOCKBUSTER ON-LINE: Mais recente aquisição do grupo, possui uma marca forte e 

reconhecida, relacionada ao mercado de filmes e entretenimento, a Blockbuster trabalha com 

um portfólio menor de produtos (DVDs, CDs, Livros, Brinquedos, Games e Eletrônicos), 

porém num mercado segmentado, com uma base de 300 mil clientes ativos. Previsão de 

aumento dos negócios, como aluguel e download de filmes pela internet. 

- SUBMARINO FINANCES: Oferece-se o Cartão de Crédito Submarino e financiamento 

em até 24 parcelas com juros para compra de produtos no site Submarino, incluindo um 

exclusivo programa de recompensas e promoções especiais para os detentores do cartão. Após 

quase um ano em operação, já foram emitidos 135 mil cartões. 

- SUBMARINO VIAGENS: Oferece serviços de reservas de hotéis, pacotes turísticos, 

passagens aéreas, cruzeiros e aluguel de veículos. Os clientes podem escolher e reservar 

hotéis em todo Brasil e no exterior, comprar passagens aéreas para vôos domésticos e 

internacionais e reservar pacotes de excursão, que incluem transporte, acomodação e passeios. 

Com as aquisições, é visível que a companhia detém o pensamento de continuar com as 

estratégias de atuação multicanal. 

4.3 Análise Situacional 

Quase nas vésperas de completar um ano, em agosto de 2007, a fusão que deu origem a B2W 

pode comemorar os seus primeiros resultados. Em termos financeiros, os números são 

animadores. Comparando os dados com o primeiro semestre de 2006, a receita bruta teve um 

aumento de 50%, enquanto as despesas operacionais reduziram seu contingente em 1,2%, ao 

patamar de 17,2% da receita. No mesmo período, o lucro bruto teve um acréscimo de quase 

50%, representando 30,1% da receita líquida. A empresa, mesmo mantendo a estratégia de 

financiamento do capital de giro através da antecipação de recebíveis e empréstimos 

bancários, encerrou o primeiro semestre de 2007 com um caixa líquido de R$ 131 milhões. 

Estes números foram possíveis graças a uma série de fatores de natureza econômica e 

estrutural na qual o Brasil viveu no último ano. O primeiro ponto é o aumento do número de 

internautas, que hoje já passa de 20% da população, sendo que grande parte (25,9 milhões) 

tem acesso em casa. O número de acessos via banda larga também vem crescendo em uma 

taxa média de 88% ao ano desde 2003, o que favorece muito a compra on-line. Outro ponto 

importante é o aumento de consumidores virtuais. Só no primeiro semestre de 2007, 19% das 

compras foram de “calouros” neste tipo de comércio. As mulheres (45%) e os idosos (15%) 

também vêm aderindo cada vez mais ao e-commerce, aumentando assim a base de 
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compradores. Ainda no âmbito das oportunidades de negócios, está a facilidade de crédito que 

hoje acontece no mercado nacional, favorecendo a camada popular da sociedade a realizar 

compras on-line, que aumentou sua participação de 6% para 8% (IBOPE/NetRatings, 2007) 

Ainda relatando sobre o comportamento de compra do consumidor eletrônico no Brasil, dados 

do relatório WebShoppers (2007) trazem que, na rede, os produtos mais vendidos por 

empresas de varejo eletrônico, e, portanto, mais propensos a serem adquiridos pelos 

compradores, foram, no primeiro semestre de 2007, Livros (17%), Material de Informática 

(13%) e Eletrônicos (10%). Há também a grande quantidade de negociações de títulos de 

CDs, DVDs e Vídeos, que em todo o ano de 2006 foi o 2º colocado em vendas eletrônicas. 

Para os sites B2W é uma ótima notícia, já que estes estão entre os produtos com maior 

sortimento dentro do seu portfólio. Outra importante notícia é que o tíquete médio (gasto 

médio por compra) manteve-se na ordem de R$ 296,00. 

Uma ameaça que pode afetar o desempenho da B2W é o processo de aprovação da fusão 

pelos órgãos brasileiros de defesa do mercado de livre competição, como o CADE – Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica, a SDE – Secretaria de Direito Econômico e o SEAE – 

Secretaria de Acompanhamento Econômico. A empresa parece está colaborando com as 

autoridades e não demonstra-se preocupada com os termos, já que suas ações já são 

negociadas em bolsa, em substituição às do Submarino. Sob a júdice de um pacote de 

governança corporativa muito feliz, a B2W vem obtendo ótimos resultados quanto à 

identificação e implementação de sinergias e aos números apresentados.  

4.4 Estratégias Gerais da B2W 

Segundo o site de Relações com Investidores (B2WINC, 2007), as prioridades estratégicas da 

B2W são: Capturar sinergias advindas da fusão entre Americanas.com e Submarino; Crescer 

base de clientes; Aumentar receita por cliente; Aumentar de Margens de Lucro; Buscar 

Alianças e Aquisições Estratégicas. Pelos primeiros resultados apresentados pela B2W e pelo 

andamento atual do mercado no Brasil, não é difícil crer no sucesso da organização em se 

tratando do alcance das metas traçadas com base nos vetores estratégicos norteadores.  

Como suporte a estas estratégias, o plano tático deve ser bem definido, no padrão de atuação 

do composto mercadológico para o varejo eletrônico (BERGAMO; GIULIANI, 2007). 

Embora façam parte da mesma rede, as empresas do grupo B2W mantêm aspectos de sua 

forma original de atuação. Mas, de forma genérica, as ações de marketing são similares e, em 

algumas vezes, idênticas.  

4.5 Os sites das empresas 

Os sites das empresas que compões hoje a B2W, principalmente Americanas.com e 

Submarino, antes mesmo do pensamento da fusão, eram sites que já haviam caído no gosto do 

consumidor eletrônico brasileiro. Dentro do cenário de internet nacional, já haviam se 

consolidado como os principais destinos de pesquisa e compra de produtos.  

Muito desse sucesso se deve à construção dos sites. Páginas criativas e agradáveis, com uma 

navegação muito eficiente e amigável, levam à facilidade na efetuação da compra. Além 

disso, os sites têm mantido sistemas muito eficazes de personalização do serviço, a começar 

pela área do cliente, que apresenta todos os dados referentes ao histórico de compras e 

produtos em vista. Um gigantesco banco de dados contendo as preferências de compra, 

navegação e acesso de milhões de clientes que, além de dar um suporte maior ao cliente na 

hora da visita ao site, é uma ferramenta muito poderosa para o desenvolvimento de um melhor 

relacionamento com os consumidores. Claro que tudo trabalhado com muita cautela, pois 
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todos os usuários de internet primam muito pela privacidade, como descrito nas áreas de 

“Política de Privacidade” dos sites; 

Juntamente com este ponto, um dos grandes trunfos dos sites B2W, sem dúvida, é sua ampla 

gama de produtos. São cerca de 700 mil produtos em catálogo (ultrapassando a barreira de 1 

milhão de produtos, se contados as diferenciações de modelos), provenientes de mais de 950 

fornecedores. As home-pages mantêm fácil acesso a todas as categorias de produtos, o que 

auxilia muito na navegação pelo site. Na maioria das categorias, principalmente no site 

Submarino, há o espaço para o comprador colocar uma “resenha” sobre a experiência de 

compra e sobre o produto. Nos sites o cliente encontra uma lista de categorias de serviços 

produtos comercializados pelas empresas do grupo, que variam de artigos de informática a 

pacotes turísticos, totalizando trinta e sete itens de categorias disponíveis.  

Embora haja uma ampla gama de produtos e categorias sendo comercializados, os sites não 

possuem muita customização dos seus produtos, até por que o foco é a distribuição de bens de 

consumo, embora haja a possibilidade de escolha de modelos diferentes em alguns produtos 

(principalmente no que diz respeito alternância de cores e acessórios), ainda sendo  

perceptível um esforço para a realização de cross selling (vendas casadas), com produtos de 

venda sazonal, em diversas categorias de produtos. 

As empresas dispões alguns serviços extras, visando o atendimento do cliente, como a ajuda 

on-line, através de chat.  Além das páginas de FAQ (Perguntas Freqüentes), há a página 

“Resolva você mesmo”, direcionada a soluções rápidas dos clientes. Se o cliente preferir o 

contato por e-mail, o tempo-base das respostas nesse formato, no site do Submarino, é de até 

24 horas. 

4.6 A estrutura por trás dos sites 

A modalidade eletrônica já tem se tornado uma realidade no mercado varejista mundial. O 

que se percebe cada vez mais é que as empresas que atuam neste setor se tornam cada vez 

mais gestoras de supply chain (cadeia de suprimentos) do que meramente vendedoras de 

produtos. Mesmo pure players, como o Submarino, precisam de uma presença bem “real”, 

quando se trata de logística. Em 2006, a empresa concluiu na Grande São Paulo a construção 

de um centro de distribuição, com 8.000 m², com capacidade para armazenamento de 400.000 

produtos e 12 km de prateleiras, seguindo a tendência de grandes do setor a nível 

internacional, que estão deixando de ser pure players, no sentido completo da expressão, 

embora ainda se trabalhe muito com o cross-decking. A Americanas.com, por ser o braço 

virtual das tradicionais Lojas Americanas S/A, possui a grande vantagem competitiva de estar 

“sob as asas” de um grupo com presença em 16 estados, com 239 lojas e 3 centros de 

distribuição. Após a aquisição do Shoptime, mais um grande centro de distribuição foi 

adicionado ao grupo. 

Mas a logística é apenas um dos pontos de sustentação para o bom funcionamento das 

operações da B2W. A agressiva atuação promocional é um dos pontos chaves para o esforço 

de vendas da companhia. Meios tradicionais para o comércio eletrônico têm sido 

constantemente trabalhados, com destaque para os investimentos em aparições em sites de 

grande circulação e a criação de hotsites para promoções especiais e para produtos 

importantes recém-lançados. Além disso, as empresas transmitem novidades e ofertas através 

do e-mail marketing, para os cadastrados no site. O Submarino ainda trabalha com a 

possibilidade de o próprio cliente indicar, através do site, o produto que ele comprou ou 

simplesmente visitou para um amigo ou conhecido. 
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Outros esforços promocionais que têm ganhado terreno dentro do comércio eletrônico são 

utilizados pelos sites da B2W. É o caso do programa de Afiliação, onde há a possibilidade de 

parcerias com outros sites, gerando visitas e vendas. No Submarino há o programa “Professor 

Afiliado”, no qual o professor ganha um espaço no site onde, junto ao conteúdo de ensino, 

pode recomendar produtos que estão à venda na loja virtual. Pelo lado da Americanas.com 

existe o programa “parceria.com”, onde o site que se cadastra oferece o produto e recebe uma 

comissão por cada venda.  

A companhia também tem se empenhado para manter comunicações no mundo real. Através 

de quiosques que incentivam ao cliente acessar os sites do grupo e realizarem compras, como 

os locais existentes dentro de algumas lojas tradicionais das Americanas. Em algumas 

empresas parceiras, como a locadora de vídeo Blockbuster, a Americanas.com tem aparecido 

sob a bandeira “Americanas Express”, apresentando aos consumidores a opção da compra 

pela internet. Hoje os quiosques já são considerados pela empresa como um canal de 

distribuição oficial, junto com a internet, catálogos e televisão.  

5. Conclusão 

É perceptível que a B2W está com uma performance positiva dentro das estratégias do 

composto mercadológico do varejo eletrônico, proposta por Bergamo e Giuliani (2007). 

Porém, a despeito de toda a boa operação que a B2W vem tendo desde a sua criação, a 

companhia tem um longo caminho ainda de crescimento. E o marketing estratégico se mostra 

como caminho de auxílio a empresa neste mercado que tem se tornado atrativo para 

investidores e oportunidade para varejistas tradicionais aumentarem suas vendas. A B2W 

pode se atentar para elementos dentro do marketing eletrônico que podem proporcionar um 

relacionamento com o cliente de mais qualidade e, com isso, aumentar suas vendas. 

O gerenciamento da supply chain aparece como essencial para o sucesso futuro, na busca não 

só pela lucratividade e crescimento. Mas também na manutenção do valor agregado que um 

bom sistema de logística proporciona para uma empresa eletrônica, em se tratando de entrega 

com um adequado padrão de qualidade. Conforme a B2W continue crescendo, a logística 

cada vez mais desempenhará um importante papel no sucesso da companhia. 

Outro ponto que merece a consideração é a atuação multicanal. Surge como uma tendência 

para varejistas brick-and-click a possibilidade da realização de uma maior integração entre a 

loja física e a virtual. A venda e a estratégia de preços multicanal resultariam em possível 

diminuição de custos e facilidade de processos, além da criação de valor ao serviço prestado. 

O poder deste elemento atua de maneira muito forte na percepção do consumidor de 

qualidade no serviço. 

O poder das comunidades virtuais como termômetro do monitoramento das atividades ainda 

não despertou a atenção total das empresas ponto-com. Dentro da B2W, as ações ainda estão 

engatinhando, baseadas no banco de dados de clientes, exceto pelo trabalho realizado com o 

Cartão Submarino. De acordo com dados da companhia, após 10 meses do lançamento, as 

compras que utilizaram o cartão superaram a marca de 8% do total de vendas do Submarino. 

Com uma taxa de adesões crescente, seria uma grande oportunidade de criação de uma 

comunidade de usuários objetivando o angariamento de informações importantes sobre a 

atuação do site e dos serviços prestados pelo mesmo. 

O futuro próximo parece pouco turbulento para a B2W. O bom trabalho realizado nas 

operações da empresa, aliado ao pacote de governança corporativa, se traduziu nos ótimos 

resultados alcançados no seu primeiro semestre de funcionamento. Resta a companhia manter 
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o foco nas estratégias traçadas, principalmente no que diz respeito ao processo de 

identificação, mapeamento e implementação das sinergias entre as empresas participantes, tão 

aclamado dentro do grupo, e que tem participação muito positiva nos resultados da B2W. 

Espera-se que este trabalho possa fomentar a pesquisa do desenvolvimento da estratégia e das 

operações no varejo eletrônico brasileiro. 
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