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RESUMO 

 

O cenário das vendas on-line é dinâmico e está inserido em um ambiente de disrupção 

digital, onde há cada vez mais competição entre as empresas, assim como consumidores mais 

conectados e interagindo com o varejista através de múltiplos canais de contato. Para o e-

commerce crescer, ser rentável, e atender às necessidades e desejos do consumidor, envolto em 

uma jornada de compras não linear e em um ambiente de disrupção digital, é preciso se adequar 

e investir em tecnologia, em gestão de equipes multidisciplinares, em novos canais de vendas, 

em novos mercados e/ou em novas verticais e produtos. Impulsionar novas verticais de vendas 

para crescer em um ambiente disruptivo é um desafio que envolverá foco no core business da 

empresa e nas adjacências ao negócio, alinhando estratégia e operação por meio da integração 

entre times de marketing e vendas, e isto pode ser entendido ao analisar e revisar as atividades 

de vendas durante as etapas do funil de vendas. A proposta do trabalho é analisar como pode 

ser feito o alinhamento entre equipes de marketing e vendas para impulsionar uma nova vertical 

dentro de um negócio disruptivo. Para realização do trabalho foi utilizado o método qualitativo, 

com um estudo de caso em um e-commerce de esporte e moda no Brasil, por meio de uma 

revisão documental da empresa e entrevistas semiestruturadas com equipes de vendas e 

marketing. A empresa tem como core business, desde sua fundação em 2000, a venda de tênis 

e calçados esportivos e, para impulsionar uma nova vertical, vestuário, a pesquisa indicou que, 

antes de tudo, é preciso entender as características específicas desta vertical que dificultam a 

gestão do negócio, tais como a inovação constante, com várias coleções no ano, a existência de 

uma infinidade de fornecedores, marcas e tipos de produtos, e a falta de padronização de 

tamanhos e modelos. Os resultados do trabalho indicaram que, para impulsionar o crescimento 

da nova vertical, é preciso: investir em ações de branding da loja virtual, ter um time dedicado 

para as vendas da vertical, implementar uma estratégia omnichannel, investir em ações 

direcionadas para a base de clientes da empresa, melhorar a catalogação de produtos no site, 

melhorar o provador virtual, aperfeiçoar e facilitar a política de trocas e devoluções, 

potencializar ações com programas de pontuação para o cliente através de parceiros comerciais 

e ações com o cartão de crédito próprio da empresa. 

 

Palavras-chave: varejo, e-commerce, novas verticais, vestuário, funil de vendas 



ABSTRACT 

 

The scenario of online sales is dynamic and is inserted in an environment of digital disruption, 

where there is more and more competition between companies, as well as the consumers are 

more connected and interacting with multiple contact channels with the retailer. For e-

commerce to grow, be profitable, and achieve consumers needs and desires, involved in a non-

linear shopping journey and in an environment of digital disruption, it is necessary to adapt and 

invest in technology, in management of multidisciplinary teams, in new sales channels, in new 

markets and/or new verticals and products. Driving new sales verticals to grow in a disruptive 

environment is a challenge that will involve focusing on company core business and new 

adjacencies to the business, aligning with strategy and operation, through the integration 

between marketing and sales teams, and this can be understood by analyzing and reviewing the 

sales activities within the sales funnel steps. The purpose of the research is to analyze how the 

alignment of marketing and sales teams can be made to boost a new vertical, within a disruptive 

business. The researcher used a qualitative approach method, with a study case of an e-

commerce player in Brazil’s sport and fashion market, through a documentary review of the 

company and semi-structured interviews with sales and marketing teams. The company’s core 

business, since its start up, is the sales of sneakers and sport shoes and, to boost a new vertical, 

apparel, the research indicated, first of all, that understand the specific characteristics or this 

vertical is necessary, which hinder the management of the business, such as constant innovation, 

with several collections during the year, the existence of an infinite number of suppliers, brands 

and types of products, and the lack of standardization of sizes and models. The results of the 

work indicated that, to boost the growth of the new vertical, it is necessary to: invest in branding 

actions of the virtual store, have exclusive teams for the vertical sales, implement an 

omnichannel strategy, invest in actions directed to the base company customers, improve the 

cataloging of products on the website, improve the virtual fitting room, improve and facilitate 

the exchange and returns products policy, enhance actions with scoring programs for the clients 

with business partners  and actions for sales with the company’s own credit card. 

 

Keywords: retail, e-commerce, new verticals, apparel, sales funnel. 
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1 INTRODUÇÃO 

A venda on-line é dinâmica e possui vários formatos, diferentes maneiras de 

comunicação com o cliente, inúmeras categorias de vendas e canais (e-commerce é um deles), 

grande sortimento de produtos, modalidades de pagamento, modelos de precificação, tudo 

isso para se adaptar à evolução das necessidades e desejos do consumidor. A jornada do 

consumidor, momento entre apresentação do produto ou serviço e o efetivo consumo 

(EDELMAN; SINGER, 2015) passou de linear a difusa, multicanal e omnichannel (conceitos 

explicados mais adiante no trabalho). Na jornada linear, o consumidor entrava em uma loja 

física, conhecia o produto e o comprava para consumir (ou usar) logo na sequência. Entretanto, 

atualmente, o conhecimento sobre o produto não requer a visita à loja e – normalmente – vai 

acontecer a caminho do trabalho, por meio do smartphone do consumidor, ao acessar seu 

próprio e-mail, Instagram, Facebook ou outra rede social, ou pelo rádio do carro, ou ao abrir 

seu computador e iniciar qualquer navegação na internet, ou ao falar com um amigo que envia 

algum link on-line de um produto ou promoção, ou também ao entrar numa loja ou ligar a TV 

e ver um anúncio. São diversos pontos de contato, físicos e virtuais, entre o consumidor e o 

vendedor (GUISSONI, 2016) e, para o varejista on-line, administrador de um e-commerce, a 

principal característica de contato com seu cliente está no uso de ferramentas de marketing 

on-line, visto que ele está cada vez mais conectado com a internet no seu dia a dia. 

As tecnologias digitais estão cada vez mais voltadas a simplificar a comunicação, 

melhorar a experiência de compra e intensificar o acesso aos pontos de contato do consumidor 

com o varejista (SERRENTINO, 2015). Para Grewal et al. (2011) a tecnologia apoia, de um 

lado, o varejista, direcionando-o a esforços e investimentos mais eficientes e com menores 

custos, e, do outro, o consumidor, pois o abastece cada vez mais com informações para tomada 

de uma decisão de compra mais assertiva e alinhada às suas necessidades e desejos. Ngwe, 

Ferreira e Teixeira (2019) reforçam que o entendimento da jornada do consumidor, agora em 

diversos canais de interação, passa necessariamente por uma grande capacidade de coleta, 

armazenamento e processamento de dados pelos varejistas. 

O entendimento e gerenciamento da jornada de compras e de como se dá a satisfação 

do consumidor adquirem importância fundamental para o varejista, o que produz uma troca 

mútua de experiências entre comprador e vendedor (LEMON; VERHOEF, 2016). Edelman e 

Singer (2015) afirmam que o poder do consumidor foi ampliado pelo acesso às informações 

sobre produtos e serviços e pela rápida (em tempo real) comparabilidade de preços e marcas 
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em vários competidores. O Omnishopper (2017), estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e 

Consumo (SBVC), resumiu bem ao concluir que a popularização do acesso à internet, através 

do uso de smartphones, contribuiu para melhoria da experiência de compra dos consumidores 

e impulsionou a venda on-line. Assertiva também confirmada pelo último relatório 

Webshoppers 41 (2020) que demonstra que, em novembro de 2019, as vendas do e-commerce 

via equipamentos mobile (smartphones, tablets) superaram as vendas realizadas através de 

desktops no Brasil. 

Conforme dados da Ebit1, o crescimento do e-commerce em 2019, versus 2018, foi de 

16%, alcançando R$ 61,9 bilhões comercializados. Em 2013, esse número era de R$ 28,8 

bilhõoes, menos da metade do faturamento de 2019. Em 2019, foram 10,7 milhões de novos 

consumidores (9% a mais que 2018) comprando via internet no Brasil, responsáveis por 17% 

de todos os produtos vendidos no e-commerce no ano. Entre 2019 e 2018, o crescimento em 

número de pedidos e faturamento também aconteceu setorialmente, como no caso de Roupas 

e Calçados (crescimento de 13% em faturamento e 30% em quantidade de pedidos), Artigos 

Esportivos (26% em faturamento e 29% em pedidos) e Lojas de Departamentos (63% em 

faturamento e 61% em pedidos) e todos esses setores vendem vestuário e moda. Porém 

crescimento não significa rentabilidade e essa é, provavelmente, a maior questão do e-

commerce: crescer e vender com rentabilidade. Segundo Guissoni (2019), o desafio da 

lucratividade do e-commerce envolve a adaptação dos modelos de negócios das empresas que 

estão nesse mercado on-line ao formato de compra e jornada de compra dos consumidores em 

um momento de transformação digital. Ações como o desenvolvimento de um app (aplicativo 

de vendas) próprio pelo varejista, atuação omnichannel, aumento de sortimento de produtos 

através de operação em marketplace, investimento em marketing on-line, gestão de preços 

através de algoritmos de precificação dinâmica, revisitação das atividades das etapas do funil 

de vendas com maior alinhamento entre marketing e vendas, criação de novas verticais de 

atuação e inúmeras outras, são práticas do varejista on-line atualmente em busca de 

crescimento e rentabilidade para suas operações (GUISSONI; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2016; 

FARINHA; GUISSONI, 2019). 

Para crescimento do e-commerce em um ambiente de disrupção digital, é preciso 

alinhamento entre as áreas de marketing e vendas e isso necessariamente passará pela 

adequação das atividades do funil de vendas e pela operação do varejista com foco no cliente. 

Para Lewis (1898), autor americano precursor do estudo sobre funil de vendas há mais de um 

 

1 Ebit/Nielsen, Relatório Webshoppers 41, 2020 – Ebit (www.ebit.com.br). 
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século, as etapas que envolvem o topo, o meio e o fundo do funil são: atenção, interesse, desejo 

e ação. Essas etapas se traduzem, na linguagem mais usual e atual em: prospecção, abordagem, 

apresentação, negociação e superação de objeções, fechamento da venda e se adiciona ainda 

a etapa de pós-venda (PRADO; GUISSONI; KEHDI, 2018). Kotler, Rackham e 

Krishnaswamy (2009) afirmam que há uma divisão e complementaridade nas atividades das 

áreas de marketing e vendas. O marketing é responsável pelas atividades iniciais do funil: 

awareness, ou conscientização, do consumidor sobre a empresa (o quanto os consumidores 

conhecem sobre os produtos ou serviços de uma empresa), awareness, ou conscientização, 

sobre uma marca (o quanto os consumidores conhecem sobre a marca), consideração de marca 

e preferência de marca. A área de vendas, por sua vez, é responsável pelas atividades seguintes 

e finais: intenção de compras, compra, lealdade do cliente e recomendação do cliente 

(tradução livre do autor para customer advocacy). 

Além de trabalhar o funil de vendas, a estratégia de venda de produtos ou serviços, 

seja no varejo físico, seja no e-commerce, envolve a definição de um portifólio de produtos a 

ofertar e de verticais de atuação da empresa para atender o consumidor. A definição de 

verticais de atuação é um passo importante no planejamento estratégico e na atuação da 

empresa em um ambiente de disrupção digital. Em se tratando de e-commerce, Teixeira, 

Guissoni e Dana (2019), em recente estudo sobre a empresa OLX, uma empresa pure player 

on-line que atua como marketplace2 no mercado brasileiro, enumeraram três possíveis rotas 

para crescimento em vendas: i) foco no core da empresa, ou seja, no que a empresa oferta de 

melhor ao cliente e tem maior participação na receita; ii) desenvolvimento de novas verticais 

de vendas, aproveitando o tráfego on-line já existente do site e os clientes da empresa; iii) 

oferta de novos serviços adjacentes destinados, predominantemente, para a aquisição de novos 

clientes. 

Teixeira (2019) menciona que, em um ambiente de disrupção digital, para crescer, 

sobreviver ou rentabilizar suas operações, as empresas atuam de formas diferentes como com 

a criação ou desenvolvimento de novas verticais e cita exemplos: a Best Buy, nos EUA, que 

passou a cobrar alugueis de fornecedores para estes demonstrarem seus novos produtos ou 

serviços agregados aos clientes dentro da lojas do varejista; a Ryanair, empresa de aviação 

europeia que, além de passagens aéreas, agregou a venda de serviços financeiros e seguros, 

atuando como agência de viagens para os consumidores; a Amazon, que vende a assinatura 

 

2 Marketplace é um modelo de negócio onde vários e-commerces hospedam seu site em um grande player com 

grande tráfego on-line. Modelo de negócio de gigantes como a Amazon e Alibaba, além de vários no Brasil, como 

Magazine Luiza, B2W, Americanas, Netshoes. 
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Amazon Prime de streaming (TV por assinatura via conexão de internet) e, o cliente que 

assinar o serviço (no Brasil por preços que vão de R$ 9,90 a R$ 19,90), tem frete grátis para 

todo o país nas compras de produtos no seu site; a Magazine Luiza, que comercializa serviços 

financeiros nas lojas físicas, originalmente destinadas à venda de eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos ou de produtos de linha marrom (movelaria); a Netshoes, que oferta um 

cartão de crédito (NCard) com condições especiais de compra, em parceria com o banco Itaú, 

para seus clientes do e-commerce. 

Verticais novas e estratégias executadas pelas companhias têm que ter o cliente como 

centro do esforço e foco de atuação da empresa. Teixeira (2019) traz como um bom exemplo 

o caso da Apple, ao mencionar que, para Steve Jobs, o foco não era lançar simplesmente novos 

produtos com alta tecnologia, mas lançar produtos objetivando atender os desejos e 

necessidades dos consumidores, além de construir e organizar a companhia focada nesse 

objetivo. Ainda segundo Teixeira, 

“É o DNA da Apple”, afirmou em 2011, que a “tecnologia sozinha não é suficiente. 

Nós acreditamos que a tecnologia, juntamente com humanidade, nos rendem 

resultados que fazem nossos corações tocarem” Na sua visão, equipamentos no 

mundo pós-PC “precisam ser mais intuitivos e fáceis de usar do que um PC, e o 

software, o hardware e os aplicativos precisam ser mais harmoniosos do que em um 

PC. Nós achamos que temos a arquitetura correta não somente em equipamentos de 

informática, mas na nossa organização para a construção destes tipos de produtos.” 

Uma década antes, Jobs havia cancelado a abertura da primeira loja da Apple e 

orientou uma completa reconfiguração da loja para atender ao comportamento natural 

dos consumidores durante a compra. Referenciando sobre o CEO da área de varejo da 

Apple, ele explicou que “Ron (Johnson) pensou que havíamos entendido tudo errado. 

Ele pensava que tudo deveria estar organizado não com base nos produtos, mas ao 

invés disso, organizado com base nas pessoas (clientes). E você sabe: ele estava 

certo.” (Teixeira, 2019, p. 219. Tradução do autor) 

No mercado de moda há comumente três verticais por tipos de produtos: Calçados, 

vestuário e acessórios. Vender mais e com maior rentabilidade no mercado on-line de moda 

implicará em trabalhar bem estas três verticais, assim como administrar bem o funil de vendas 

das empresas. A empresa estudada neste trabalho, Netshoes, tem como core business a venda 

de calçados (no formato principal de tênis para esportes e moda casual), vertical inclusive que 

compõem o próprio nome da empresa e originalmente a levou à liderança em vendas e 

referência em e-commerce de esporte no Brasil e na América Latina. Vestuário surgiu como 

uma nova vertical para a empresa, a fim de complementar o portfólio de produtos e ofertar 
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maior diversidade para seus clientes, usualmente compradores de calçados.  

Vender vestuário é uma prática diretamente ligada ao mercado de moda e vender moda, 

sobretudo no e-commerce, não é algo tão simples ou fácil. A própria natureza do negócio de 

moda, com a criação de várias coleções ao longo do ano, seja relacionada e destinada às quatro 

estações do ano, ou para um público específico (esportivo, moda casual, infantil, dentre vários 

outros), seja para passarelas e desfiles pontuais, ou para uma região ou público específico, 

denota transitoriedade, transformação, inovação e originalidade, onde o velho (coleção antiga) 

e o novo (nova coleção) convivem lado a lado (SVENDSEN, 2010). Essa lógica de várias 

coleções durante o ano é um fator que interessa ao e-commerce, pois implica em possibilidade 

de maior recorrência das compras pelo consumidor desse tipo de produto. Impulsionar uma 

nova vertical, como vestuário, pode ainda contribuir para atrair novos clientes, aumentar o ticket 

médio da compra, aumentar a quantidade de itens do carrinho de compra, vender produtos mais 

rentáveis e, claramente também, aumentar a recorrência das compras pelos consumidores. Para 

vender mais e melhor uma nova vertical, é preciso ter times de marketing e comercial (vendas 

e compras) muito bem alinhados com essa estratégia. 

Diante do exposto, a questão desta pesquisa é: Como pode ser feito o alinhamento entre 

marketing e vendas para dar suporte ao crescimento de um negócio disruptivo via uma nova 

vertical de vendas? Para responder a esta questão, foi realizada uma revisão documental da 

empresa, varejista on-line do setor de esporte e moda, e aplicadas entrevistas às equipes de 

vendas e marketing para enumeração das suas percepções e atuações no funil de vendas da nova 

vertical na companhia. 

O objetivo principal do trabalho é o de explicar a importância de promover vendas de 

uma nova vertical (vestuário) em um e-commerce (de esporte e moda) em um ambiente de 

disrupção digital. Os objetivos secundários são: i) identificar percepções de equipes de vendas 

e marketing sobre a venda da nova vertical vestuário; ii) propor sugestões práticas para 

impulsionar uma nova vertical dentro de um negócio disruptivo, incluindo tais práticas no funil 

de vendas da empresa; iii) enumerar indicadores de vendas e margens da vertical vestuário, 

comparando-a com as demais da empresa, para verificação da importância relativa de ambos 

para o negócio. 

Espera-se contribuir com este trabalho dispondo conteúdo prático e teórico, oriundo do 

estudo em um e-commerce de esporte e moda brasileiro de grande porte, para outros varejistas 

do segmento, por meio de uma análise documental da empresa e da exposição das percepções 

de equipes de vendas e marketing sobre como e por que aumentar as vendas de uma nova 

vertical (vestuário) que, na opinião do pesquisador, ainda é um nicho de mercado com grande 
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potencial a ser explorado, se comparado às vendas desse tipo de produto que ocorrem em lojas 

físicas.  

O método utilizado foi qualitativo, com a aplicação de um estudo de caso, por meio de 

uma revisão documental da empresa e de entrevistas com equipes de vendas e marketing 

atuantes na empresa, profissionais que vivem a venda no dia a dia e têm importantes percepções 

práticas que podem colaborar para a qualificação e impulsionamento das vendas de qualquer 

varejista on-line. A análise documental foi reforçada com amplo material consultivo. 

O trabalho está organizado em: Introdução, com a apresentação do tema, justificativas 

e os objetivos; Capítulo 2, em que é exposto o referencial teórico e os conceito relativos ao tema 

pesquisado: disrupção digital e novas verticais, e-commerce e funil de vendas; Capítulo 3, com 

a discussão da metodologia e das etapas da pesquisa; no Capítulo 4, são apresentados os 

resultados da pesquisa; no Capítulo 5, apresentam-se as conclusões do trabalho. No capítulo 6, 

são colocadas as limitações do estudo e possíveis contribuições para pesquisas futuras. Por fim, 

estão disponíveis as referências pesquisadas e os anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A literatura que suporta o trabalho foi dividida em dois temas: Disrupção digital e novas 

verticais; E-commerce e funil de vendas. 

2.1 Disrupção digital e novas verticais 

A evolução das vendas via e-commerce ocorre dentro de um ambiente de disrupção 

digital, movimento de mercado por onde passa o varejo e todo o mercado mundial. O avanço 

das tecnologias digitais resultou em maior velocidade no lançamento de novos produtos, 

possibilidade de escolha mais pontual e particular pelo consumidor e maior facilidade de 

distribuição de produtos digitalizados através de múltiplos canais digitais (CHRISTENSEN; 

RAYNOR; Mc DONALD, 2015). Christensen et al. (2015) definem disrupção digital como a 

capacidade de pequenas empresas explorarem mercados não percebidos por grandes empresas 

ou empresas líderes (incumbentes) de algum segmento. Um exemplo simples disso pode ser 

visto com a Uber, empresa de transporte de passageiros que desafia o segmento de táxis e 

transporte urbano pelo mundo inteiro com o uso de um aplicativo para smartphone.  

Segundo Christensen (2005), entretanto, simplifica ao afirmar que a disrupção digital é 

composta por novas tecnologias, comumente digitais, que têm baixo custo e performances 

rápidas, com grande escalabilidade de captação de clientes e que, com esse modelo de negócio, 

empresas pequenas ameaçam categoricamente grandes empresas  ou modelos de negócios 

tradicionais. Empresas disruptivas oferecem produtos ou serviços simplesmente mais baratos, 

mais rápidos, menores, mais práticos e mais simples de uso (UTERBACK; ACEE, 2005). 

Empresas tradicionais, incumbentes, estão em passo acelerado, ou mesmo atrasadas, para 

digitalizar seus negócios a fim de fazer frente a pequenos concorrentes digitais, e fazem isso 

fundando também pequenas empresas apartadas ou adquirindo start ups com cultura e atuação 

completamente diferentes e independentes (GUPTA, 2017). 

A disrupção digital traz um cenário em que, aparentemente, as regras básicas e 

operacionais dos negócios não mudam, tais como a necessidade de relacionamento com 

clientes, uma cadeia de suprimentos eficiente, uma gestão de preços transparente, uma gestão 

eficaz de equipes de trabalho, das ferramentas de marketing e vendas e do relacionamento com 

stakeholders em geral. Porém, as mudanças requerem muita expertise para gerenciamento e 

sustentação dos negócios, pois vão além das questões operacionais ao abranger aspectos 

culturais, tecnológicos, estratégicos e sociais (STEWART, 2017; GÜNTER; 

KANNEGIESSER; AUTENRIEB, 2015). Ainda, conforme Mansell (2019), tecnologias 
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digitais, dentro de um mundo imerso na disrupção digital, têm impacto não só social e cultural, 

mas também educacional, de modo a estimular e empoderar indivíduos fazendo com que 

interajam melhor entre si e com a sociedade. 

Teixeira (2019) traz o conceito de “desacoplamento” (decoupling) e afirma que a 

disrupção vem também do lado da demanda, com o consumidor mais criterioso e informado, 

disposto a pagar pelo consumo de um produto ou serviço pontual dentro de uma gama de 

produtos (ou serviços) ofertados pelo vendedor. Pelo conceito, por exemplo, o consumidor se 

dispõe a pagar por uma faixa de música através do Deezer (dentro de um CD ou playlist), por 

um capítulo de um livro (por meio do Kindle, da Amazon), por um filme sem intervalos para 

propagandas, na Netflix, Amazon, HBO ou Globoplay, ou pelo rápido e pontual uso de um 

carro ou patinete elétrico (Uber, Green, Yellow) sem ter que comprar o carro ou patinete. Esse 

modelo acontece por meio de alguma tecnologia aparentemente simples que conecta 

consumidor/comprador e vendedor de uma forma mais direta, mais simples, mais rápida, mais 

eficiente, mais barata e mais customizada ao gosto do cliente e de uma forma tão segura quanto 

como seria praticada pelas empresas tradicionais ou pelos meios tradicionais de consumo. 

Foco no cliente. A varejista mundial Sephora, opera por meio de grandes lojas físicas 

de perfumes, maquiagens e produtos de beleza em geral, vendendo marcas famosas como Yves 

Saint Laurent, Chanel, Ralph Lauren, Armani, Dior, Lâncome, Carolina Herrera, Givenchy, 

DKNY, dentre outras, e tem a característica de o cliente poder provar e avaliar os produtos nas 

lojas, inclusive lançamentos dessas marcas, antes da compra, ou seja, a experimentação física 

dos produtos é uma fortaleza e diferencial competitivo. Ou, pelo menos, era. A Sephora 

deparou-se com o concorrente Birchbox, que criou um modelo disruptivo de atuação 

baseado no que chamou de subscription box (ou caixa de assinatura, em tradução 

livre), em que, pelo pagamento de uma “taxa de assinatura mensal pelo cliente, a 

Birchbox enviava mensalmente caixas com produtos de beleza como amostra. Os 

clientes não decidiam o que receberiam nas caixas – a Birchbox fazia isso por eles. 

Com isso, a empresa fez com que consumidores percebessem que não era mais 

necessário irem às lojas da Sephora para testar maquiagens, batons, perfumes ou itens 

de cuidado da pele, mas podiam fazer isso no conforto dos seus lares. Como um 

assinante mencionou “Eu moro numa cidade pequena e tenho muito pouco acesso à 

grandes marcas”. Para consumidores como este a Birchbox foi um envio dos deuses. 

(Teixeira, 2019, p. 215. Tradução do autor) 

E, com o passar do tempo, com a estratégia centrada no cliente, no que o cliente deseja 

ou necessita (no caso, testar os produtos de beleza, conhecer lançamentos de grandes marcas – 
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com o adicional de fazer isso no conforto da sua casa), a Birchbox se apresentou como um 

concorrente, até então inexistente, para a Sephora, pois eram mais e mais pessoas se 

inscrevendo na assinatura mensal para receber as amostras e menos gente entrando nas lojas da 

Sephora para provar produtos ou conhecer lançamentos (TEIXEIRA, 2019). 

Para as empresas, a competição aumentou, as margens foram comprimidas e pensar 

diferente para executar a operação no dia a dia, de forma inovadora e mais rentável, tornou-se 

uma necessidade para a sobrevivência. Matzler e Kohler (2018) enumeram que para enfrentar 

e se adaptar à disrupção digital é necessário: i) entender a “dor” do cliente, ou seja, o que 

realmente ele necessita e isso pode envolver desde a entrega do produto, até algo mais 

complexo, como o projeto, a instalação, a manutenção e o pós-venda; ii) desenvolver uma 

mentalidade correta sobre o ambiente de negócios, sabendo que é necessário inovar e que a 

empresa (e seus serviços e produtos) necessitam ser renovados, destruídos, recriados, e se a 

empresa não fizer isso, alguma outra concorrente o fará; iii) pensar em modelos de negócios e 

não em uma solução pontual. Pensar no todo, desde como “escalar” o negócio, passando pelos 

custos da operação, como digitalizar cada vez mais a cadeia para atender melhor o cliente e 

fazer com que ele perceba isso; iv) expor seu processo estratégico até um determinado limite, 

ou seja, o princípio é que, como não se conseguem manter segredos em um mundo digital e 

conectado, é melhor aproveitar a sabedoria compartilhada, tanto dentro da empresa, como entre 

ela, os consumidores e o mercado, de maneira a combinar forças, ativos, tecnologias e 

conhecimento para inovação necessária; v) “desenvolver lanchas e não tanques”, numa clara 

analogia à necessidade de um business com velocidade, flexibilidade e adaptabilidade e não um 

negócio estanque, sem inovação, passivo e resistente; vi) cooperar com empresas inovadoras e 

start ups, pois essa interação irá gerar complementação de negócios, onde a empresa 

incumbente terá acesso a projetos, inovações, novas ideias, novas oportunidades de 

investimentos e lançamentos de novos produtos ou novas verticais, aprendizado de novos 

processos e toda uma mentalidade voltada para a inovação e digitalização de processos, 

produtos e serviços. 

Teixeira (2019) traz a reflexão de que cada vez mais tem que se entender as necessidades 

e desejos dos consumidores e colocá-los como fim, para a criação de inovações tecnológicas, 

novos modelos de atendimento, estratégias omnichannel ou novas verticais de atuação. E não 

necessariamente há mais investimentos, mas muitas vezes, uma mudança de processo ou de 

modelo de negócio, como já citado no caso da Best Buy, nos EUA, ao proporcionar 

showrooming de produtos em suas lojas, cobrando aluguel de espaço e utilizando os recursos e 

mão de obra de fornecedores como a Samsung, que faz toda a demonstração dos novos 



20 

lançamentos de smartphones ou da linha de áudio e vídeo para os clientes. Com isso, criou-se 

uma nova vertical para a Best Buy, sob a forma de serviços prestados por meio do aluguel de 

espaço. Com a prática de showrooming, a empresa transformou sua operação, de um varejo 

tradicional, para um negócio de exposição de fornecedores, e esse modelo alavancou os lucros 

da rede e requereu um mínimo de investimento (TEIXEIRA, 2019). 

Ainda conforme Teixeira (2019), para o crescimento das empresas tradicionais em um 

cenário de disrupção digital, é importante que se trabalhe com pessoas (toda a cadeia de 

colaboradores da companhia) para focarem no cliente, e menciona que há três pontos 

importantes para a operação: i) contratar talentos focados no cliente; ii) criar benefícios para 

equipes que demonstrem estratégias focadas no cliente; iii) remover eventuais impedimentos 

sistêmicos que atrapalhem inovações e criações com foco no cliente. 

Impulsionar o crescimento de uma empresa em um ambiente disruptivo, ao contrário do 

que podem pensar alguns, não passa por explorar mercados maduros e já lucrativos, pois o nível 

de competição já é bastante elevado nesses mercados. Para novos negócios, verticais, produtos 

ou mercados, sugere-se investir onde a empresa tem ou poderá ter alguma vantagem 

competitiva ou possa aplicar suas habilidades especificas e fortalezas, ou focar nas suas core 

competences (competências essenciais, em tradução livre), como no exemplo da Coca-Cola, 

que é uma empresa com excelência em marketing e distribuição de bebidas ou a Disney, como 

uma corporação que é expert em contar histórias e criar personagens amigáveis para toda a 

família (TEIXEIRA, 2019). 

Nesse sentido, empresas que intentam “explorar novos negócios deveriam fazer isso em 

novos mercados adjacentes ao seu negócio já existente, enquanto investem mais para melhorar suas 

habilidades e capacidades essenciais” (Teixeira, 2019, p. 204). A Coca-Cola, por exemplo, investiria 

em novos produtos ou verticais em mercados onde pudesse usar seu marketing e distribuição, a 

Proctor & Gamble, onde pudesse explorar sua competência em criação de itens de beleza e higiene 

pessoal, a General Electric, no mercado de aviação, geração de energia, cuidados com a saúde e 

equipamentos em geral, a Disney, em criação de marcas para a família. Sobre mercados adjacentes, 

deve-se levar em consideração localidades adjacentes, ou a usual expansão geográfica, como expandir 

o mesmo negócio para outros países ou regiões do país. Ainda, como estratégia, podem ser criadas 

novas verticais de atuação para vender para a já existente base de clientes da empresa e, com isso, 

haverá redução significativa nos custos de aquisição de novos clientes, assim como redução nos custos 

de operação ou produção da empresa, que usará os mesmos recursos técnicos ou humanos que já 

possuem e isso não deixa de ser um benefício de uma economia de escala e uma vantagem competitiva 

(Teixeira 2019). Da mesma forma, outro bom exemplo, novamente recorrendo a Teixeira (2019), 
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trata-se do Google, que provê uma série de serviços completamente interligados e com foco na 

usabilidade e rapidez para o cliente: Google Maps, Google Flights, Google Docs, Google Fotos, 

Google Home, Google Agenda, Google Calculator, Google Shopping, G-Mail.  

Se, por um lado, há grande impacto para a lucratividade das empresas tradicionais, por outro, 

há a abertura de possibilidade de auferir novas receitas vindas de novos cliente, até então incapazes 

de consumir, pois não conseguiam pagar o todo da oferta de um pacote de itens, mas estavam 

dispostos a pagar a parte dela que os interessava e este é o conceito de desacoplamento (TEIXEIRA; 

JAMIESON, 2014). Teixeira (2019), por meio da teoria do desacoplamento, aponta como passos para 

crescer em um ambiente de disrupção digital, minimizar os riscos e ter maior possibilidade de êxito: 

1) focar e reforçar as atividades essenciais (core) da empresa; 2) crescer para as adjacências, uma de 

cada vez (novos mercados, novos produtos, novas verticais, novos clientes). E, do lado dos clientes 

da companhia, estes recebendo novas ofertas, poderão conhecer novos produtos e, comumente, já 

estarão mais dispostos a comprar, visto que já conhecem a empresa. Por fim, para a empresa, esta 

estratégia bem definida também direciona os esforços presentes e futuros da companhia e dos seus 

colaboradores. 

Para a empresa, objeto do estudo de caso, trata-se de impulsionar uma nova vertical 

(vestuário) para os já clientes que compram tênis e essa é uma estratégia que “reduz a pressão das 

companhias para tentar encontrar novos clientes para suas novas ofertas de produtos” (Teixeira, 2019, 

p. 216). E, de outro lado, ainda resultará no aproveitamento de outra grande competência da empresa 

para captar novos clientes por meio da excelência em vender e distribuir produtos de esporte para o 

Brasil inteiro via seu e-commerce já consolidado, o que também intenciona melhorar a experiência e 

satisfação do cliente. 

2.2 E-commerce e funil de vendas 

O Brasil é o décimo maior mercado on-line no mundo e tem muito ainda a se desenvolver, 

visto que a recorrência da compra ainda é baixa no consumidor brasileiro e ainda há uma grande taxa 

de abandono dos carrinhos de compra no e-commerce (TEIXEIRA, GUISSONI; OLIVEIRA, 2018). 

Pelos dados da Ebit, cresceram os números de faturamento do setor (R$ 61,9 bilhões em 2019 versus 

R$ 58,5 bilhões em 2018) e cresceu também a quantidade de novos clientes comprantes, a quantidade 

de pedidos, a quantidade de compras via smartphones e praticamente todos os indicadores 

relacionados ao e-commerce. 

Em novembro de 2019 (ver figura 1 a seguir), mês da Black Friday, pela primeira vez, as 

vendas via smartphones superaram as vendas via desktop, indicando um cliente cada vez mais 

conectado no seu dia a dia com o mundo on-line. 
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Segundo Morais (2017), o crescimento das vendas on-line através de dispositivos 

móveis (m-commerce) indica uma oportunidade de conquistar clientes que se mantém 

conectados, pois o varejista pode aproveitar a interatividade com as redes sociais para 

impulsionar mais o contato com o consumidor e, consequentemente, as vendas, visto que se 

torna possível compartilhar experiências de compra virtual com amigos, o que pode ainda 

aumentar a influência da marca e a criação de novas estratégias bem sucedidas de vendas. O 

crescimento das vendas via smartphones reforça a tendência mundial de um consumidor cada vez 

mais conectado à internet e também mais informado sobre tudo que o cerca. Guissoni (2017) 

reforça que os consumidores estão conectados em diferentes dispositivos como computadores, 

tablets e smartphones e interagem com diferentes canais, com a internet, e com o vendedor ou 

varejista, durante sua jornada de compras. Martin (2019) afirma que empresas que conseguem 

ter uma estratégia de integração do mundo físico com o digital, entendendo melhor o cliente, o 

processo de venda e atendimento e elencando eventuais falhas para melhorias, têm maior 

possibilidade de êxito em adaptar seus negócios. Segundo Bhatnagar e Ghose (2004), há alguns 

atributos, considerados pelos consumidores, para compra on-line e satisfação dessa compra: 

qualidade da informação sobre alternativas de compra, facilidade de conseguir reembolsos, 

facilidade na realização e cancelamento dos pedidos, reputação da loja on-line, diversidade e 

qualidade dos serviços percebidos pelo consumidor, segurança da informação fornecida pelo 

site, prazo de entrega dos pedidos, preço e formas de pagamento, facilidade de canais de 

comunicação com o varejista.   

Com o consumidor mais informado através de uma maior conexão ao mundo on-line, o 

varejista teve que mudar consideravelmente sua forma de atuação e saiu de uma operação com 

vendas basicamente em lojas e pontos de vendas físicos, expandindo sua operação para novos 

Figura 1 – Vendas via mobile no e-commerce no Brasil 

Fonte: E-bit/Nielsen, Webshoppers 41, 2020, p. 9.  
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modelos de negócios, diferente mix de canais e novas verticais de atuação, trazendo o canal on-

line como formato que só cresce (VERHOEF; KANNANB; INMAN, 2015; TEIXEIRA, 2019). 

Para Botelho et al. (2015), o sucesso do e-commerce é resultado da praticidade e simplicidade 

das compras on-line, com lojas abertas (ou on-line) 24 horas por dia, grande competitividade 

em preços, elevado sortimento, facilidade de formas de pagamentos. 

Entretanto, o desafio do e-commerce não é só crescer, mas crescer com rentabilidade. 

O consumidor mais informado e conectado necessariamente conhece mais sobre os produtos e, 

principalmente, sobre os preços e isso afeta a rentabilidade do varejista. Além disso, é mais 

exigente com a qualidade de serviços, exige mais sortimento de produtos, atendimento mais 

rápido, entrega da mercadoria comprada em tempo cada vez menor e não dispensa a segurança 

de dados e formas de pagamentos que se adequem ao seu bolso. Assim, cresce o e-commerce 

em faturamento e em número de clientes, ano a ano, sem parar, e o consumidor está cada vez 

mais ciente de preços e condições comerciais que antes se limitavam a cada loja física, o que vai 

implicar em aumento da competitividade, em um ambiente comercial mais hostil, com maior 

competição e com margens muitas vezes menores. As margens de operação normalmente são 

menores no mercado on-line se comparadas às lojas físicas, dada a alta comparabilidade em 

preços, custos logísticos muitas vezes absorvidos pelos varejistas, grande concorrência, cupons 

de descontos praticados e convertidos nas vendas (NGWE; FERREIRA; TEIXEIRA, 2019). O 

crescimento em vendas já é uma realidade, mas em rentabilidade é um desafio que coloca 

varejistas com estratégias e ações práticas que vão desde o compartilhamento de processos 

administrativos e centros de distribuição, passando por criação de aplicativos próprios para 

redução de custos, oferta de serviços como extensão de garantia e programas de fidelidade, 

redesenho dos sites, criação de novas formas de vendas on-line, utilização de algoritmos de 

precificação dinâmica e revisão do papel do vendedor digital (GUISSONI, 2019). Além disso, 

para ter sucesso no e-commerce, é preciso ter capacidade de processamento de informações de 

clientes e do mercado, cruzando essas informações e tendo cada vez mais alinhamento entre oferta 

de produtos e serviços (mix) para o consumidor, no canal certo de comunicação, com o desconto 

personalizado para atender sua necessidade e seu perfil (GREWAL et al., 2011; GUISSONI, 

2017). 

Uma das formas de rentabilizar o negócio do varejista on-line, e isso vai envolver o e-

commerce, é através de uma gestão omnichannel do negócio. Convém diferenciar os conceitos 

comumente confundidos de multicanalidade e omnichannel. A Figura 2, na sequência, resume o tema. 
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Segundo Levy e Weitz (2009), o varejo multicanal trata simplesmente da venda de 

produtos ou serviços em mais de um tipo de canal e, ressalta-se aqui, que está se falando 

somente de vendas e compras e não das demais interrelações (antes, durante e depois do 

processo de compra/venda) entre consumidores e vendedores ou varejistas. Neslin et al. (2006) 

observa que para atuar na multicanalidade é necessário capacitação da empresa e dos 

colaboradores para conhecimento em integração de dados, avaliação e capacidade de 

coordenação adequada dos canais de vendas e amplo conhecimento sobre o comportamento do 

consumidor. 

Já a atuação omnichannel envolve mais que a atuação de compras e vendas. O foco é de 

fato o consumidor e sua experiência não só nos canais de vendas, mas em todos os demais 

canais de interação com a empresa (DIAS, 2014). Omnichannel é a gestão de inúmeros canais 

e pontos de contato do varejista com o cliente, a fim de otimizar a jornada de consumo completa 

(VERHOEF, KANNAN E INMAN, 2015). Embora não sempre, mas comumente, tecnologias 

digitais combinadas com pontos físicos de vendas e atendimento e uma estratégia omnichannel 

favorecem varejistas para entender melhor o consumidor e sua jornada de compras, como o 

simples exemplo de comprar na internet e retirar o produto na loja física (IRVIN et al., 2019). 

Trata-se de se ater à experiência do cliente, ao monitoramento da sua jornada em diferentes 

canais, ao contato através de diferentes canais para não só vender, mas sim engajar, colher sua 

avaliação sobre os serviços, avaliar sua satisfação, fidelizar e tentar gerar recompra, ou seja, 

criar uma experiência sólida e consistente entre consumidor e empresa, cada vez mais com o 

consumidor como o centro da tomada de decisões (LEMON; VERHOEF, 2016; GUISSONI, 

2017; PATTERSON, 2018; VERFHOEF; KANNAN; INMAN, 2015). Guissoni (2017) reforça 

ainda que numa jornada omnichannel, o varejista tem que ser capaz de captar, armazenar e 

Figura 2 – Multicanalidade x Omnichannel 

Fonte: SBVC - Estudo Transformação Digital no Varejo Brasileiro, 2020, p.18. 
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processar informações dos seus consumidores em vários pontos de contato.  

Embora não exista tecnologia única disponibilizada para a velocidade da transformação 

digital, a combinação de várias ferramentas, inclusive a aplicação do modelo omnichannel, 

combinado com tecnologias digitais e lojas físicas, oferecem para as empresas as mudanças 

necessárias requeridas, além de um plano estratégico amplo. Apoiados nessas ferramentas, 

varejistas tradicionais são privilegiados por obterem lojas físicas, favorecendo a satisfação do 

cliente devido à integração desses canais com o redesenho das lojas. Essas operações são usadas 

como centros de coleta e distribuição para clientes, facilitando a coleta de pedidos on-line, como 

o conhecido “clica & retira” (retirada em loja), ações de integração sem desafiar enormes 

investimentos (IRVIN et al., 2019; RIGBY et al., 2013). 

O e-commerce está imerso em inovação e inovar, portanto, é a tônica desse segmento para 

envolver cada vez mais o consumidor com o meio on-line. E é importante, através da interação 

do consumidor para navegação e compra no site da empresa, que exista alguma conexão com o 

mundo físico, pois o produto vendido tem que ser entregue rapidamente. Nesse sentido, dentro 

do funil de vendas, o marketing digital passou a ser uma ferramenta fundamental para acelerar o 

negócio do varejista e influenciar sua interação com o consumidor, que tem sua jornada de 

compras envolvendo canais físicos e digitais (ISAAC et al., 2014). Para Cespedes e Hamilton 

(2016), a internet, através da amplitude de informações disponíveis e da facilidade, rapidez e 

comodidade de comparação de produtos, serviços e preços, que antes dependiam bastante da 

ida à loja física, trouxe grande impacto no comportamento do consumidor e na jornada de 

compra, pois muitas vezes o próprio consumidor tem mais conhecimento sobre o produto que 

vai comprar do que o vendedor. 

Já foi mencionado que para crescer em um ambiente de disrupção digital, é preciso 

alinhar e integrar as áreas de marketing e vendas. Isso pode ser expresso pelo alinhamento e 

integração de cada uma das atividades dessas áreas nas etapas do funil de vendas. Kotler, 

Rackham e Krishnaswamy (2009) exemplificam o funil de vendas conforme figura 3, a seguir.  
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A figura 4, de Prado, Guissoni e Kehdi (2018), adiciona ao funil de vendas uma última 

etapa, após a venda, que é o Suporte e relacionamento, destinada à manutenção da interação 

entre empresa e consumidor, algo bastante comum nos dias atuais para qualquer negócio e em 

qualquer empresa que intenta relacionamento e engajamento com seus consumidores. 

 

 

Para empresas que atuam com e-commerce, as ações práticas das etapas do funil de 

vendas são específicas do comércio eletrônico através do marketing on-line e vendas on-line. 

Figura 3 – Funil de vendas  

Fonte: Kotler, Rackham e Krishnaswamy, 2009, p. 77 

Figura 4 – Funil de vendas  

Fonte: Prado, Guissoni e Kehdi, 2018, p. 15 
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No que tange o mercado e as vendas on-line, Prado, Guissoni e Kehdi (2018) afirmam que 

Para construir um projeto de vendas on-line, é necessário definir corretamente os 

objetivos e as expectativas, entender o contexto do negócio e o comportamento do 

consumidor durante a jornada de compra. Somente com isso se faz possível construir 

um plano adequado e eficaz de mídias online e de redes sociais. É preciso integrar 

todas as frentes, trabalhando o topo do funil para ampliar o alcance da marca e do 

vendedor, mas também atacando o meio e o fundo com anúncios e segmentações 

eficazes. (PRADO; GUISSONI; KEHDI, 2018, p. 16) 

Dessa forma, o funil de vendas, adaptado para operações de e-commerce, segue a mesma 

ordenação do funil tradicional, mas com as peculiaridades desse segmento. A Figura 5 

exemplifica o funil de vendas para o e-commerce.  

 

 

Figura 5 – Funil de vendas para o e-commerce  

Fonte: autor, adaptado de Kotler, Rackham e Krishnaswamy, 2009; Prado, Guissoni e Kehdi, 2018, Armstrong, 
et. al 2008; Saleem et. al 2019. 

 

O topo do funil envolverá trabalhar produtos e marcas da empresa, além da própria 

empresa, com as métricas do e-commerce para atrair ou despertar o interesse do cliente, como 

SEO (Search Engine Optimization), que é um conjunto de técnicas (como o estudo e adequação 

das palavras de uma publicação, a posição de uma foto em um e-commerce, a escolha das cores 

de uma foto, o formato do preço de um produto) que visa posicionar uma página ou publicação 

nos primeiros resultados de mecanismos de busca na internet (Google, Buscapé, Bling, Edge). 

Ainda, para atrair clientes, podem-se criar campanhas promocionais no Facebook ou Instagram 

para promover um produto para um determinado público, ou criar um canal no YouTube, ou 
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um Blog para falar com algum nicho de mercado e ofertar um produto. A partir daí, são gerados 

LEADs (do verbo em inglês to lead, que significa “guiar”, “liderar”, “para levar a”), que são os 

visitantes que demonstraram interesse, de alguma forma, no conteúdo do Blog, na vitrine do e-

commerce, no canal do YouTube criado ou no produto ofertado no Instagram ou no Facebook. 

A partir dos LEADs, os times de marketing e vendas terão agora que incentivar o potencial 

cliente a entrar no site, navegar, entrar na página do produto (PDP), conhecer melhor os detalhes 

do produto para comprar, entender as condições de pagamentos, as informações da marca, da 

fabricação, do modelo, da cor, do tamanho e o valor do frete. O site ou aplicativo da empresa, 

a partir desse momento, tem que funcionar de forma “amigável” para o cliente, com rapidez e 

facilidade de navegação (usabilidade - ou UX - na linguagem do e-commerce, responsabilidade 

essencial do time tecnologia da informação, para suprir as questões técnicas do site), com 

poucos e essenciais detalhes para cadastro dos dados do cliente, com um carrinho de compras 

fácil de operar para incluir e excluir produtos, com boa visualização de fotos e detalhes dos 

produtos, com um eficiente cálculo de fretes, clareza sobre as condições de entrega, com uma 

página de pagamentos com rápida geração do boleto bancário e interface com cartões de crédito. 

Após o fechamento da venda, vem todo o trabalho de pós-venda que podemos resumir em 

entregar o produto no tempo certo e com a qualidade esperada pelo consumidor e na tentativa 

posterior de construir relacionamento com o cliente por meio de ações como envio de e-mail 

com novas promoções ou lançamentos, enviar parabéns ou um brinde no aniversário, ofertar o 

cartão de crédito da companhia, propor planos de fidelização, dentre outras prática para fidelizar 

e procurar incentivar o consumidor à recompra. Para todas estas atividades ocorrerem de forma 

eficiente e, sobretudo, centradas no consumidor, é essencial a atuação e integração entre equipes 

de marketing e vendas (KOTLER; RACKHAM; KRISHNASWAMY, 2009; PRADO, 

GUISSONI; KEHDI, 2018; SALEEM et. al 2019). 

Na empresa objeto do estudo, especificamente, a área de marketing atua com ações on-

line para apresentação da empresa, da marca, dos produtos, do sortimento e outros pontos no 

site. Já a área de vendas atua com compras para disponibilização dos produtos no site, com a 

gestão da precificação e formatos de pagamentos dos produtos para garantia da 

competitividade, com a definição do sortimento de produtos, marcas, tamanhos, com o desenho 

de um calendário promocional e de ofertas (juntamente com marketing), com a construção de 

listas de produtos destinados a uma segmentação de clientes ou uma campanha de vendas 

(juntamente com o marketing) com a gestão sobre fretes de produtos para o país inteiro, dentre 

outras atividades (detalhadas no capítulo de Análise de Resultados). Todas as atividades das 

etapas do funil de vendas, no e-commerce, quando se trata do lançamento de uma nova vertical, 
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ou novo produto, serviço ou negócio, têm que ser adaptadas para percorrer o processo descrito 

anteriormente.  

É importante ressaltar que, além da adaptação do funil de vendas para o e-commerce, com 

as práticas do mundo on-line, no caso da venda de vestuário e moda, existe ainda maior 

complexidade, devido à falta de padronização dos produtos. Para ilustrar, imaginemos um 

consumidor que intenciona comprar uma TV ou um smartphone no e-commerce. Inicialmente ele 

pesquisa e escolhe dentre os modelos e marcas (padronizados) que esse segmento de mercado 

dispõe, passa para a escolha de uma loja varejista onde comprar, decide a forma de pagamento, e 

finaliza a compra sem a necessidade de provar o produto antes, pois a padronização dos produtos 

saneia totalmente essa questão. No vestuário, a falta de padronização e a questão das 

características físicas dos produtos (toque no tecido, verificação de detalhes, caimento no corpo, 

dentre outros) levam à necessidade da experimentação física dos produtos, o que se complica no 

caso de uma loja virtual. E é até mais complicado comprar vestuário do que tênis e calçados no 

e-commerce. Como um bom exemplo, a venda de tênis da Nike tem um padrão de tamanho que 

o consumidor da marca já conhece e sabe que, se seu tamanho for, por exemplo, número 42, ele 

sempre comprará um tênis Nike com esse tamanho, independentemente do modelo ou coleção 

vigente. Para itens de vestuário, diferentemente do tênis da marca Nike (ou adidas, ou qualquer 

outra marca conhecida) ou de um smartphone, como uma camiseta, saia, calça ou bermuda, a 

ausência de padronização tornará a necessidade de experimentação física do produto algo 

relevante na decisão de compra do cliente. Nobriga (2010) corrobora e enumera três aspectos 

que podem dificultar a compra de produtos de moda-vestuário em geral: 1) dificuldade em 

conhecer previamente o tamanho e caimento da peça; 2) inexistência de padronização no 

sistema de medidas brasileiro para itens de vestuário; 3) apelo tátil, sensorial e estético dos 

produtos. E, dados esses três aspectos numerados, a dificuldade aumenta ainda mais para vender 

via internet, visto que não se tem o produto fisicamente nas mãos do consumidor para ele provar 

a peça, ver detalhes do produto, conferir o número, testar o conforto e caimento no corpo, sentir 

a textura do tecido ou realizar eventuais ajustes para uso. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 O método 

Neste trabalho foi utilizado o método qualitativo, por meio de um estudo de caso da 

empresa objeto do estudo, empresa de esporte e moda do e-commerce brasileiro. O estudo de 

caso abrangeu uma revisão documental, complementada com entrevistas semiestruturadas 

aplicadas às equipes de vendas e marketing. 

A pesquisa qualitativa, diferentemente da quantitativa, não utiliza técnicas estatísticas 

para análise, mas obtém e analisa dados através do contato direto entre pesquisador e objeto de 

estudo (GRAEBNER, MARTIN E ROUNDY, 2012). Em se tratando de estudos de caso, 

Creswell (2014) reforça que envolvem profundidade na análise e interpretação de dados, mas 

trazendo simplificação no formato de explanação, pois lida com textos fluidos e a linguagem 

simples do cotidiano dos entrevistados. Yin (2001) exemplifica como evidências de estudos de 

caso, ações e práticas como captação de som e imagem, documentos, registros em periódicos, 

arquivos em geral, entrevistas. 

Lüdke e André (1986) chancelam a análise ou revisão documental como uma importante 

técnica para pesquisas qualitativas. Neste trabalho, a análise documental foi composta por 

revisão de dados de mercado, estudo de autores sobre o tema e disposição de informações, 

relatórios e históricos de vendas sobre a Netshoes e a vertical vestuário. Creswell (2010) reforça 

que a análise de documentos pode poupar tempo que seria usado nas transcrições ou 

reproduções das entrevistas, pois auxilia o pesquisar quando traz evidências escritas, 

relacionadas à pesquisa, que podem auxiliar no entendimento de respostas, ou mesmo 

questionamentos, dados pelos entrevistados. 

Por meio de entrevistas em profundidade, foram aplicados questionários 

semiestruturados (anexo 8.1) a equipes de vendas e marketing. Entrevistas semiestruturadas 

permitem uma livre interação entre entrevistado e entrevistador, facilitando o processo de 

pesquisa e enriquecendo a compreensão do objeto de estudo (CRESWELL, 2014; BRITO-

JÚNIOR; FERES-JÚNIOR, 2011). O roteiro das entrevistas foi preparado antecipadamente, e 

as entrevistas foram conduzidas por videoconferência, através dos aplicativos Skype e 

WhatsApp. A justificativa da escolha das equipes de vendas e marketing para serem 

entrevistadas consistiu no fato de que as atividades das etapas do funil de vendas 

tradicionalmente passam por essas duas áreas, o que permitiu ao pesquisador explanar detalhes 

sobre o percurso da venda da nova vertical vestuário. Além disso a análise da percepção dessas 

equipes foi fundamental para entender não só a atuação presente desses profissionais vendendo, 
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como também para identificar possíveis melhorias e alterações nos processos da empresa com 

o intuito de impulsionar as vendas da vertical. 

A interpretação dos dados pelo pesquisador faz parte do processo em uma análise 

qualitativa e há o envolvimento entre entrevistados e entrevistador, visto que interagem 

ativamente durante todo o processo de captação de dados, respostas, afirmações e diálogos 

sobre o objeto do estudo (CRESWELL, 2007; FLICK, 2009). Graebner et al. (2012) afirmam 

que o uso desse método é indicado para temas bem delimitados e acontecimentos recentes, cujos 

dados quantitativos, por exemplo, podem não estar ainda disponíveis. 

A figura 6, a seguir, resume a sequência das três etapas da pesquisa qualitativa aplicadas 

ao trabalho. 

 

Uma limitação sobre a pesquisa qualitativa é que, mesmo que tecnicamente e 

cientificamente apta a compreender e explicar em profundidade um tema escolhido, sua 

abordagem expõe dados ou tendências não mensuráveis em números, não quantificáveis e, 

justamente por isso, os resultados não podem ser generalizados para outros campos de atuação 

ou amostras (MALHOTRA et al., 2005; SAMARA; BARROS, 2002). 

3.2 A Netshoes 

É um varejista brasileiro on-line pure player, considerada o maior e-commerce de artigos 

esportivos da América Latina. Foi fundada em 2000 e, em 2018, faturou R$ 1,8 bilhões3 (em 2019 

a empresa não divulgou balanço, pois foi incorporada ao grupo Magazine Luiza), vendendo para 

 

3 Resultados Netshoes. Disponível em <https://br.investing.com/equities/netshoes-income-statement>. Acesso 

em: 10 ago. 2020. 

Figura 6 – Etapas da pesquisa qualitativa aplicada ao trabalho 

Fonte: Elaboração própria. 

https://br.investing.com/equities/netshoes-income-statement
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cerca de 7 milhões de clientes ativos em sua base. Em meados de junho de 2019, depois de uma 

disputa no mercado de ações, a empresa foi adquirida pelo grupo Magazine Luiza por cerca de US$ 

115 milhões4. 

Além do site www.netshoes.com.br, a empresa também tem um site de moda 

www.zattini.com.br, e um site destinado a tênis sneakers, www.freelace.com.br e, por meio de 

parcerias firmadas, administra também e-commerces de clubes de futebol como Corinthians, 

Vasco, Palmeiras e São Paulo, além do e-commerce da liga de basquete norte-americana NBA no 

Brasil. Em seu site, a Netshoes tem várias categorias de produtos (ver Figura 7 , a seguir) e, 

basicamente, vende três tipos de produtos, convergentes com as verticais usuais do mercado de 

moda e esporte: FTW (Footwear), ou calçados em geral, tais como tênis e sapatênis; APP 

(Apparel), ou vestuário, como bermudas, camisas e camisetas; EQ (Equipments), ou acessórios, 

em que estão classificados itens como carteiras, bolsas, bonés e mochilas. Em seu sortimento de 

produtos, vende grandes marcas (Nike, adidas, New Balance, Asics, Puma, Olympikus, Havaianas) 

e marcas próprias ou licenciadas (Disney, Pretorian, Badboy, Gonew, Kappa, Marvel). 

 

 

Os maiores competidores da empresa são: Centauro, Dafiti, Decatlhon, Nike, adidas, Kanui-

Tricai, Artwalk, Authentic Feet, Renner, C&A. 

 

4 Fato Relevante Magazine Luiza, em 16 de junho/19. Disponível em 

<https://ri.magazineluiza.com.br/ListaBusca.aspx?busca=NETSHOES>. Acesso em: 06 jul. 2020. 

Figura 7 – Categorias no site da Netshoes  

Fonte: www.nethoes.com.br 

https://ri.magazineluiza.com.br/ListaBusca.aspx?busca=NETSHOES


33 

3.3 As entrevistas e o perfil dos entrevistados 

Para Martins e Theóphilo, (2007) a entrevista é uma técnica para coletar dados e 

informações com o objetivo de descobrir o significado de situações, questões ou pesquisas sobre os 

entrevistados. Neste trabalho, foram aplicados questionários semiestruturados que têm a 

característica de seguir um roteiro, com perguntas bem definidas, mas permitindo respostas abertas, 

sobre as quais tanto o entrevistado como o entrevistador podem dissertar mais livremente, sob forma 

de diálogo inclusive. O roteiro das entrevistas (ANEXO 8.1) foi elaborado para direcionar o 

entrevistado a responder sobre o tema proposto e alinhar expectativas à luz do referencial teórico 

apresentado, conforme afirma Yin (2001), quando menciona que cada questão ou proposição deve 

ser direcionada para algo a ser examinado dentro do escopo do estudo. Ainda sobre entrevistas 

semiestruturadas, por resultarem da interação mais fluida e informal de informações através de 

questões abertas, permitem a maior compreensão do tema pesquisado (SAUNDERS; LEWIS, 

THORHILL, 2000; LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Os questionários foram enviados via e-mail para os entrevistados e, na sequência, foram 

agendadas as entrevistas via Skype e WhatsApp. Cada entrevista teve duração de aproximadamente 

50 minutos, entre apresentação do entrevistador e anotação das respostas para posterior tabulação. 

A seleção dos entrevistados envolveu a escolha por conveniência de colaboradores da 

empresa que são diretamente responsáveis pelo marketing e pelas vendas de produtos da vertical 

vestuário (colaboradores dos departamentos de vendas e marketing) dentro do funil de vendas. 

Foram dez entrevistas conduzidas com 10 profissionais das áreas de vendas e marketing. Para 

preservação do sigilo dos nomes, cada um dos entrevistados foi nomeado com uma letra do alfabeto 

(Entrevistado A, Entrevistado B, Entrevistado C e assim sucessivamente). A idade média dos 

entrevistados é 38 anos, trabalham em média há sete anos no e-commerce e há dois anos e meio na 

Netshoes. Cinco dos entrevistados eram do sexo feminino e cinco do sexo masculino. Atuam há 

mais de cinco anos com venda de vestuário em lojas físicas ou no e-commerce.  

Conforme Creswell (2010), a análise dos dados de uma pesquisa qualitativa é conduzida 

considerando a simultaneidade entre coleta dos dados, tabulação, interpretação e redação do 

relatório final e, durante esse processo, o pesquisador anota observações pertinentes à pesquisa. A 

organização das informações coletadas nas entrevistas seguiu a proposta de Bardin (2011) de pré-

análise, exploração das informações colhidas, tabulação e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação das respostas. Em adição, ao longo da apresentação dos resultados, foram transcritos 

trechos relevantes das entrevistas como reforço para ideias dos entrevistados sobre o tema ou 

pergunta da pesquisa, também conforme sugere Creswell (2010).  



34 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo do trabalho é subdividido em dois tópicos, resultantes da revisão 

documental e das entrevistas com os colaboradores da empresa: A vertical vestuário no e-

commerce e na empresa objeto do estudo; Resultados das entrevistas aplicadas às equipes de 

vendas e marketing. 

4.1 A vertical vestuário no e-commerce e na empresa objeto de estudo 

Antes de adentrar no tópico, é importante conceituar o termo “vestuário” no sentido 

abordado na pesquisa, pois enquanto os dicionários mencionam um conceito, o mercado 

varejista comumente atribui outro um pouco diferente, mais usual no dia a dia. E o significado 

mais comum de mercado é o que está sendo abordado neste trabalho, inclusive em alinhamento 

com a proposta do Mestrado Profissional, de trazer situações práticas de negócios, com rigor 

científico, para o mundo acadêmico. O Dicionário Michaelis, assim como outros dicionários da 

língua portuguesa, conceitua vestuário como um “Conjunto de peças de roupa, traje, veste” e 

complementa com “Conjunto de roupas que formam um traje e também seus acessórios ou 

complementos”, o que incluiria, por exemplo, calçados, cintos, bolsas, colares. É nesse ponto 

que destacamos que o mercado (e o e-commerce) entende como vestuário o conjunto de peças 

de roupa, traje, veste, ou seja, “roupas”, itens como calças, camisetas, camisas, meias, bermudas 

e toda a vestimenta composta por tecidos. Esse é o sentido do termo “vestuário” abordado nesta 

pesquisa. 

Impulsionar a vertical vestuário está diretamente conectado a entender o mercado de 

moda e suas particularidades. Para Cobra (2007), a decisão de comprar moda é um reflexo do 

estilo de vida do consumidor e também de padrões e tendências do mercado. O autor afirma 

que a escolha de um produto de moda depende de como o consumidor seleciona, organiza e 

interpreta as informações recebidas do vendedor do produto de moda. Afirma ainda que “a 

moda é mais intangível do que tangível, as pessoas se deixam levar mais pela emoção do que 

pela razão na hora da compra. O grau de envolvimento do consumidor com os produtos de 

moda é, portanto, mais emocional” (COBRA, 2007, p. 95). 

Lima e Mendes (2014) ressaltam que a moda está presente no cotidiano de todos, sendo 

distribuída pela internet, por TV, jornais e revistas e se trata de um fenômeno social, cultural, 

político, econômico e espelha comportamentos, costumes ou momento histórico de uma 

população, comunidade ou sociedade e reflete também o presente, assim como as tendências e 

comportamentos que serão seguidos por milhares de pessoas no futuro. Sobre a compra de moda 
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e vestuário, Procati (2011) afirma que existem duas facetas que se complementam: i) a busca 

pela individualidade; ii) a necessidade de integração social e de fazer parte de um grupo. A 

compra on-line de moda é considerada arriscada para o consumidor, pois muitas características 

do produto, ou da categoria na loja virtual, são insuficientes para a avaliação do que se compra 

e isso vai influenciar a predisposição para o consumo nos meios digitais. É importante para o 

vendedor on-line reduzir esses riscos através de ações como melhorar a conveniência da 

navegação no site, customizar produtos, melhorar a informação sobre os produtos, explicar 

melhor preços e condições de pagamentos, garantir serviços adicionais como entrega pontual e 

facilitar o processo de troca de produtos (GREWAL; KARTSOUNIS apud KIM; FORSYTHE, 

2009; KOVACS; FARIAS, 2004; KHAN; RIZVI, 2011). Grewal, Yver, Levy (2004) 

mencionam que artigos de moda podem ter muitas diferenças em preço, variações de qualidade, 

tipo de produto, marcas, modelos, ajustes ao corpo e, por isso, os consumidores consideram a 

compra on-line como mais arriscada em relação à loja física. 

Artigos de moda são comumente classificados como produtos de experiência, pois 

envolvem não só o conhecimento das informações durante a jornada de compra, como também 

a posterior avaliação da qualidade do que se comprou e, para vestuário, essa etapa só será 

possível após o uso do produto no corpo (GIRARD, 2003; KLEIN, 1998 apud HA; STOEL, 

2012). Comprar moda em lojas físicas e na internet são práticas distintas, mas a busca por 

engajamento e uma experiência memorável é ainda um grande fator que influencia o 

consumidor a optar por um desses canais (SIDDIQUI et al., 2003). Para consumidores que já 

têm alguma experiência de compra on-line e, por isso, têm mais confiança em comprar nesse 

canal, e estão mais habituados e seguros à navegação na internet, há maior inclinação do 

consumo de itens de moda e vestuário via e-commerce (GOLDSMITH; GOLDSMITH, 2002; 

SECKLER, 2000 apud GOLDSMITH; GOLDSMITH, 2002).  

Para Park et al (2012), artigos de moda fazem parte de uma categoria em constante 

mudança, até mesmo pela característica de lançamentos de produtos e coleções durante todo o 

ano, e isso enriquece o segmento e traz vários tipos de comportamentos, como a navegação para 

comprar por impulso. Interessante ainda mencionar que mulheres parecem ser mais envolvidas 

na compra de artigos de moda do que os homens, que têm menor conhecimento sobre produtos, 

marcas e tendências, o que traz para estes consumidores, muitas vezes, a necessidade de um 

vendedor fisicamente o orientando, ação que não existe no e-commerce (O’CASS, 2004). Além 

disso, enquanto os homens realizam as compras mais rapidamente na internet, as mulheres 

gastam mais tempo navegando nos sites, realizando mais buscas de produtos, comparando 

preços, conhecendo marcas, avaliando a qualidade, buscando canais de troca de mercadorias e 
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analisando informações diversas para tomada de decisão (CHO; WORKMAN, 2011; 

WORKMAN; STUDAK, 2006). 

Park et al. (2012) afirmam também que a moda tem uma caraterística marcante para o 

consumidor, que é o fato de ele estar acostumado a tocar, experimentar e sentir o produto, ou 

seja, é importante para um site apresentar, de alguma forma, esses atributos, tanto para a etapa 

de navegação quanto para a da compra, além de ter capacidade de troca posterior sem maiores 

complicações ou burocracias. O processo de decisão de compra tem que ser facilitado para o 

consumidor, assim como a experiência tem que ser agradável, envolvendo sortimento de 

produtos, variedade de cores, tamanhos e modelos, preços e condições de pagamentos 

competitivos, promoções e ofertas alinhadas para os clientes (JEONG et al, 2009; HA; STOEL, 

2012; LIN; DUBINSKY, 2004). Varejistas on-line têm trabalhado não só a funcionalidade da 

navegação, como também a estética dos sites, a apresentação de banners, a disposição de 

produtos e coleções aspiracionais que possam induzir emoções e experiências agradáveis, 

conhecimento das novidades, atualizações sobre moda e maior tempo de navegação para 

compras e engajamento (TRACTINSKY; LOWENGART, 2007; DUSSEK apud SIDDIQUI et 

al., 2003). Além disso, a prática de preços baixos pura e simples não é necessariamente uma 

vantagem ou um fator decisivo na compra de moda, mas um complemento à percepção do 

consumidor que, para esse tipo de produto, tem que se manter atualizado às tendências da moda, 

ao lançamento de novos produtos e inovações e à experiência de navegação e conveniência de 

compra na internet (ARNOLD; REYNOLDS, 2003; SIDDIQUI et al. 2003; GOLDSMITH; 

GOLDSMITH, 2002).  

A jornada de compra do consumidor de moda on-line é mais abrangente e complexa. 

Estudos indicam sete etapas para essa jornada, classificando-as em transacionais e emocionais, 

são elas : se inspirar, descobrir, experimentar, comprar, receber, trocar/devolver, usar e 

compartilhar, sendo as etapas, comprar e receber, transacionais e as demais emocionais. 

Atributos qualitativos dos produtos e sua percepção pelos consumidores são importantes 

para a decisão de compra de moda e vestuário, e os riscos da compra por meio da internet são 

exemplificados em dúvidas sobre o formato da peça, o tamanho, a qualidade do tecido, o 

caimento no corpo ou a padronização da cor. Tudo isso é difícil de apresentar em uma tela de 

computador e, muito mais, num pequeno smartphone, por mais que se tente descrever o 

detalhamento do produto (GREWAL; KARTSOUNIS, apud KIM; FORSYTHE, 2009). A 

necessidade de qualidade das imagens dos produtos, juntamente com informações e descrições 

são essenciais para a compra e isso faz com que haja necessidade de tecnologias, plataformas, 

algoritmos capazes de trazer experiências mais sensoriais para diminuir a necessidade de tocar 
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os produtos fisicamente para os avaliar (CITRIN apud KIM; FORSYTHE, 2009), um desafio e 

tanto para o varejista on-line. 

Consumidores em geral, no e-commerce, são influenciados diretamente pela navegação 

nos sites e por questões relacionadas ao posicionamento dos produtos na homepage, à 

quantidade, formato e disposição das categorias, à existência de links de outlet (ou “saldão”) e 

de descontos, ao sortimento disponível e à ordenação da relevância nas buscas, tais como menor 

preço, ou itens mais vendidos, ou itens mais bem avaliados (NGWE; JOHNSON; TEIXEIRA, 

2019). A figura 8, a seguir, demonstra no site da Netshoes, essa ordenação na subhome da 

categoria Infantil. 

 

A página principal dos players do e-commerce também é algo extremamente importante 

para o varejista on-line. O design e a usabilidade dos sites são direcionados para o público, que 

necessita navegar mais para entender melhor os detalhes, cores ou modelos dos produtos. A 

página principal normalmente traduz o posicionamento das lojas para seu público alvo. As 

figuras 9 a 12 são alguns exemplos das páginas principais de alguns players do e-commerce, 

dentre elas, a Netshoes e a Centauro, que atuam em esporte e moda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Ordenação de filtros de pesquisas site Netshoes 

Fonte: www.netshoes.com.br 
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Figura 10 – Home da Netshoes. 

Fonte: www.netshoes.com.br 

Figura 9 – Home da Dafiti. 
Fonte: www.dafiti.com.br 

Figura 11 – Home da Riachuelo 

Fonte: www.riachuelo.com.br 
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Além das páginas principais (home), a ferramenta de busca por termos nos sites também 

exemplifica a complexidade de vender moda e vestuário no e-commerce. Para mostrar essa 

complexidade, as figuras 13 a 16 demonstram o resultado da busca pelo termo “camiseta branca 

feminina” nos sites da Netshoes, Centauro, C&A e Renner. O retorno da informação após teclar 

enter é diverso em produtos, modelos, cores, condições de pagamento, marcas, ofertas, 

especificações nos menus laterais, preços e isso ainda sem considerar outros detalhes que 

existem dentro das páginas dos produtos (“PDP”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Home da Centauro. 

Fonte: www.centauro.com.br 

Figura 13 – Resultado da busca por “camiseta branca feminina” no site da Netshoes. 

Fonte: www.netshoes.com.br 
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Figura 14 – Resultado da busca por “camiseta branca feminina” no site da Centauro. 

Fonte: www.centauro.com.br 

Figura 15 – Resultado da busca por “camiseta branca feminina” no site da C&A. 

Fonte: www.cea.com.br 

Figura 16 – Resultado da busca por “camiseta branca feminina” no site da Renner. 

Fonte: www.lojasrenner.com.br 



41 

Entretanto, toda a complexidade da venda de vestuário e moda via internet não impede 

o crescimento do setor. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit), o setor têxtil brasileiro tem destaque mundial. Trata-se de uma indústria de 

quase 200 anos de história, 30 mil empresas formais instaladas, empregando 16,7% da mão de 

obra do país em sua cadeia produtiva, e é considerada o quinto maior produtor do mundo, sendo 

o terceiro em denim (tecido base de produção de jeans), o quarto em malhas, além de 

autossuficiente na produção de algodão e referência em nichos como roupas de praia, jeans, 

moda feminina, moda fitness, moda íntima e moda infantil. Baseado em dados históricos, sites 

de empresas, mapeamento da receita on-line, projeções futuras de varejistas de moda e 

Euromonitor5, a participação das vendas on-line cresce ano a ano. Em 2011 esse mercado total 

era de R$ 110 bilhões, com praticamente toda a venda acontecendo em lojas físicas. Em 2018, 

foram R$ 135 bilhões com 8% nos meios on-line e, em 2023, estima-se que os negócios on-line 

respondam por cerca de 18% das vendas totais do setor que atingirão, segundo a estimativa, 

cerca de R$ 190 bilhões. 

Em se tratando de e-commerce, o crescimento de dois dígitos (16%) nas vendas entre 

2019 e 2018 veio acompanhado de crescimento de quantidade de pedidos realizados por novos 

clientes. A figura 17 demonstra a variação do número de pedidos e de faturamento por 

segmento. 

 

A figura 18 demonstra também a importância dos cinco principais segmentos de lojas 

no crescimento total do e-commerce no Brasil. Destacamos que moda e vestuário participam 

de três deles (Lojas de departamento, Roupas/Calçados e Esportivo). 

 

 

5 Euromonitor – empresa sediada em Londres, líder mundial em pesquisas estratégicas de mercado 

(https://www.euromonitor.com/). 

Figura 17 – Variação número de pedidos e faturamento (R$) e-commerce Brasil por segmento 

Fonte: E-bit/Nielsen, Webshoppers 41, 2020, p. 14. 

https://www.euromonitor.com/


42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A evolução da venda de moda no e-commerce no Brasil está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento de plataformas de e-commerce voltadas ou adaptadas para esse nicho, ao 

surgimento de varejistas focados no segmento (que já atuavam ou não no mercado com lojas 

físicas), ao desenvolvimento do modelo de vendas on-line através de marketplace e à entrada 

de lojas de departamentos no mundo on-line, grandes lojas que usualmente já conheciam o 

segmento, já tinham sua cadeia de suprimentos formada e sua carteira de clientes consolidada 

por meio da sua operação no mundo físico. 

No que concerne às plataformas específicas, as empresas JET e-Commerce (plataforma 

JET Enterprise Fashion), E2E6 e Rakuten (Plataforma Rakuten Fashion) desenvolveram bons 

exemplos que utilizam filtros avançados de cor, tamanho, modelo, grade, estampa, fotos em 

carrossel 360º, fotos com maior qualidade e zoom de imagens, vídeos com uso do produto, 

maior quantidade de fotos, resenhas e avaliações de clientes, descrição com detalhes específicos 

de moda na PDP, opção de compra de um look completo combinando várias peças no mesmo 

clique, SAC (serviço de atendimento ao consumidor) para interação on-line com o consumidor 

durante a compra, filtro avançado com as ordenações comuns de menor preço e mais buscados, 

até filtros específicos, como últimos lançamentos, marca ou estilista preferido, ocasião de uso, 

estilo ou tendência da moda. Ainda, plataformas específicas objetivam foco no cliente para 

trazer uma experiência agradável de navegação e compra na tentativa de engajar para comprar 

mais. Evidentemente, todos esses processos requerem uma retaguarda operacional detalhada e 

eficiente, a exemplo da possibilidade de compra de um look de moda com três ou quatro peças 

que requerem que, no CD (Centro de Distribuição), exista um sistema operacional que tenha 

esses itens separados, capazes de serem faturados em peças avulsas, individualmente (uma 

camiseta ou uma calça), ou em conjunto, com vários outros itens (camiseta + calça + sapatênis 

+ chapéu), e uma equipe treinada para a separação e embalagem dos produtos individualmente 

ou em formato de kits. 

Figura 18 – Principais segmentos de lojas no crescimento total do e-commerce no Brasil 

Fonte: E-bit/Nielsen, Webshoppers 41, 2020, p. 15. 
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4.1.1 Venda da vertical vestuário na Netshoes 

Importante ressaltar uma peculiaridade da Netshoes, que favorece as vendas, é o fato de 

a empresa vender produtos em várias plataformas de e-commerce do grupo econômico 

Magazine Luiza (ex.: www.netshoes.com, www.zattini.com.br e www.magazineluiza.com.br), 

assim como em plataformas gerenciadas pela empresa, tais como: www.lojamba.com.br, 

www.shoptimão.com.br, www.saopaulomania.com.br, www.vasco.com.br. Isso aumenta o 

alcance das vendas de produtos para a empresa. As figuras 19 e 20, a seguir, demonstram os 

mesmos produtos “espelhados” em dois sites do grupo, na própria Netshoes e na Zattini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Camiseta Oakley Mod Rex e Patch 2.0 expostas nos sites da Netshoes 

Fonte: www.netshoes.com.br 

Figura 20 – Camiseta Oakley Mod Rex e Patch 2.0 expostas no site da Zattini 

Fonte: www.netshoes.com.br 
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A venda por tipo de produto traz camisas de times e seleções de futebol como maior 

volume de vendas dentro da companhia, seguido por camisas e camisetas em geral, bermudas, 

jaquetas e casacos e calças. A venda por categorias no site traz Futebol liderando, justamente 

pela venda de camisas de times e seleções, seguido pelas categorias Casual, Training, Running, 

Surf & Skate, Infantil e Basquete. 

4.2. Entrevistas e percepções das equipes de vendas e marketing 

A apresentação de resultados de uma pesquisa qualitativa baseada na técnica de 

entrevistas consiste em analisar subjetivamente as respostas dos entrevistados, cruzando todas 

as impressões com os referenciais dispostos na teoria apresentada e com as evidências do 

material secundário utilizado na pesquisa (CRESWELL, 2014; LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

FLICK, 2009). Após a aplicação das entrevistas, passou-se à tabulação dos resultados em 

planilhas Excel, à organização em assuntos semelhantes, à ordenação lógica das ideias e à 

transcrição para o texto escrito do trabalho (CRESWELL, 2014). Alguns quadros, com os 

tópicos principais respondidos a partir dos questionários, foram construídos e colocados ao 

longo do texto para resumir as percepções dos entrevistados. 

4.2.1 Percepção sobre a venda e por que vender mais vestuário? 

A percepção das equipes de vendas e marketing sobre a venda da nova vertical na 

Netshoes pode ser resumida no quadro 1, a seguir. 

 

Para a maioria dos entrevistados a percepção é de que a empresa poderia vender mais 

Quadro 1 – Percepção sobre a venda de vestuário na Netshoes 

Fonte: Elaboração própria. 
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vestuário. O entrevistado A, liderança da equipe de marketing, corrobora, afirmando que 

há muita oportunidade de crescimento para vestuário dentro da Netshoes. Hoje, temos 

uma base ativa de clientes mais engajada com calçados, pelo core e legado da loja, ou 

seja, temos um terreno vasto a ser explorado nas diversas faixas de preços e tipos de 

produtos, como já acontece nas lojas físicas de vários concorrentes. Além disso, as 

marcas âncora da Netshoes têm investido no desenvolvimento cada vez maior dessa 

categoria, principalmente para o público feminino (entrevistado A, diretora de 

marketing). 

Reforça ainda que 

o lifestyle esportivo é tendência de moda e “veio para ficar” e, com assertividade na 

oferta do mix de produtos e inteligência na ativação (modelagens de propensão, 

missões de compras e vendas, ferramentas de recomendação, campanhas, mídia etc.), 

conseguimos explorar esta vertical tanto dentro da nossa base atual (aumentando ainda 

mais a fidelização), quanto para prospecção de novos clientes” (entrevistado A, 

diretora de marketing). 

Nas categorias de maior alinhamento com esportes na Netshoes, como Running e 

Training, conforme afirma o entrevistado B, gerente de marketing. Isso evidencia também a 

oportunidade de crescimento e afirma que tem trabalhado nesse sentido ao mencionar que “nós 

temos um e-commerce mais voltado pra calçados/tênis e nos últimos meses estamos 

trabalhando e focando mais nas vendas de vestuários, principalmente na loja de moda” 

(entrevistado B, gerente de marketing). Opinião semelhante tem o entrevistado J, analista de 

categoria, que afirma 

que a participação de vestuário dentro da categoria de treino considero muito baixa. 

Mesmo com a oferta e o sortimento muito maiores que outras categorias no site, o 

consumidor ainda compra mais calçados do que roupas. Acho estranho isso, pois além 

de ter mesma importância (calçados x roupas) para a prática do esporte, também se 

usam as roupas de esporte no dia a dia e há uma grande variedade de tipos produtos 

como camisetas, calças, tops, bermudas, shorts, regatas etc. Talvez porque se use mais 

roupas de algodão e não esportivas para a prática do esporte também (entrevistado J, 

analista de categoria). 

O entrevistado F, gestor de vendas das categorias esportivas, reforça que “considera 

uma representatividade baixa se compararmos com outras categorias, como Casual por 

exemplo, no qual o vestuário possui um share mais significativo” (entrevistado F, gerente 

comercial). Mas a afirmativa vem acompanhada da percepção de que, para produtos 
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relacionados a treinos e corridas, por exemplo, há a necessidade de um produto com melhor 

caimento e conforto durante o uso, o que torna a compra no e-commerce mais difícil de ser 

feita, pois não há como provar o produto fisicamente, sobretudo no caso do público feminino. 

Nas suas palavras, 

quando pensamos em um tipo de produto focado em treino ou corrida, onde o 

caimento no corpo, o “fit”, tem que ser o melhor possível para um bom uso no 

exercício, o desafio é maior para essas categorias, especialmente para venda de 

produtos femininos, pois os produtos são justos ao corpo (leggings, tops etc.) e muitas 

vezes a consumidora prefere provar antes de comprar, a não ser que ela já conheça a 

marca e saiba qual é o seu tamanho ideal (entrevistado F, gerente comercial). 

O gerente de marketing C, diferencia o comportamento do cliente: 

Deveríamos aproveitar melhor a visita do cliente para oferecer uma solução completa 

pra ele e não somente focar em calçados/tênis. Além, claro, de também aproveitarmos 

as vantagens e tecnologias de produtos de vestuários que têm hoje e oferecer 

indicações e curadoria para a compra deste tipo de produto, sem contar a credibilidade 

das marcas que vendemos e que ajudam na decisão da compra (entrevistado C, gerente 

de marketing). 

Uma categoria que se destaca em vendas de vestuário dentro da empresa é Futebol, o 

que torna a categoria campeã em vendas desse tipo de produto na empresa. Isso se deve às 

vendas de camisas de times e seleções. A sazonalidade e o volume das vendas de camisas de 

times estão diretamente relacionados à performance dos times nos campeonatos. Como 

exemplo, se o Flamengo ou o Vasco liderar e ganhar o campeonato brasileiro, haverá mais 

vendas por camisas desses times. Da mesma forma, se o PSG ou o Barcelona liderarem a 

Champions League, também haverá maior procura dessas camisas. Há também camisas 

comemorativas, segunda camisa do time, camisas para uso casual, tudo dentro do esporte (nesse 

caso, Futebol), que impulsionam as vendas e impulsionam essa vertical e a aproximam mais do 

mundo da moda. No quadro 2, estão alguns exemplos de variedades de camisas do Corinthians. 
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A percepção de que há muito a crescer é compartilhada pelos gerentes F e H ao 

afirmarem, respectivamente, “Hoje a representatividade nas minhas atuais categorias é baixa, 

principalmente se comparado com o varejo on-line, onde o vestuário representa mais de 80% 

do negócio”. “Considero um share baixo, pois quando analisamos e comparamos ao 

desempenho de lojas físicas concorrentes, essa participação chega a 40%”. 

Seis dos dez entrevistados afirmaram que haveria sortimento e estoques suficientes por 

parte dos fornecedores para a empresa vender mais a vertical, mas também precisaria comprar 

mais para tal e reorientar as ferramentas de marketing on-line para focar nesse tipo de produto, 

em detrimento de menos espaço (na home do site por exemplo) para calçados, um trade off que 

a própria companhia pode ter receio em executar, pois teme perder vendas de calçados que é 

seu core.  

A maioria dos entrevistados (sete dos dez) menciona que, tão difícil quanto vender, é 

também fidelizar, manter a frequência e gerar recompra, desafio comum a todos os e-

commerces em geral, mas com a diferença que, em moda, como já mencionado, a recorrência 

é mais comum, já que há a questão da sazonalidade e das coleções periódicas ao longo do ano 

e ano após ano. 

Ao final, a percepção geral é de que há muita oportunidade para impulsionar as vendas 

da vertical na empresa. 

4.2.2 Vantagens em vender vestuário no e-commerce 

Todos os entrevistados afirmaram que as vendas da vertical trazem mais margem, mais 

rentabilidade, maior frequência de compras, maior quantidade de itens por carrinho de compra 

e maior recompra pelos consumidores. Sem dúvida, a percepção de margem alta é comum a 

Quadro 2 – Modelos diversos de camisas do Corinthians 

Fonte: Elaboração própria a partir do site Netshoes. 
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todos os entrevistados. A resposta da gerente comercial F é direta “Vestuário tem uma margem 

alta, por isso se torna vantajoso”, reforçada pela gerente de categoria G, quando afirma que “a 

principal vantagem sem dúvida é o mark up, pois os custos de roupas são baixos, e a marcação 

dos preços para venda é alta, mas tem preço competitivo para vender bem”. Do lado da indústria 

e fornecedores, o abastecimento visa suprir um período curto, referente à coleção (verão x 

outono x primavera x inverno) e 

comprando o volume certo para durar apenas este período (da coleção/estação do ano), 

você consegue manter uma margem de lucro alta, visto que a indústria oferece 

marcação maior nos preços. Além disso, já considera uma gordura de margem na 

venda para eventuais casos de remarcação (entrevistado H, gerente de categoria). 

O quadro 3 resume as vantagens enumeradas pelas equipes da Netshoes nas entrevistas:  

 

Para a gerente comercial F, há vantagem em vender vestuário pela questão do maior 

mark up e também pela venda das marcas próprias da Netshoes (Mood, Gonew etc.), quando 

menciona que 

vender vestuário se mostra vantajoso principalmente quando falamos de marca 

própria. Isso porque hoje temos diversas formas de produzir/comprar produtos com 

custo mais baixo, seja importando da China (importação/2P), seja com fornecedores 

têxteis locais. Isso traz, consequentemente, um incremento de margem percentual à 

empresa. A aceitação por um produto de marca própria, à exemplo da nossa GONEW, 

é muito maior no vestuário do que no calçado. O apelo da marca se mostra mais 

relevante quando o assunto é tênis (entrevistado F, gerente comercial). 

Quadro 3 – Percepção das vantagens de vender vestuário no e-commerce  

Fonte: Elaboração própria. 



49 

Para a gerente de marketing C,  

a maior vantagem, além da margem maior, é que a venda de vestuário complementa 

portfólio de oferta e torna a loja uma opção completa para os clientes e não apenas 

uma loja de nicho (de esportes). Tendo vestuário e outros produtos, a loja pode se 

tornar destino dos consumidores, onde eles acabam podendo comprar de tudo, para 

ele e sua família num só lugar (entrevistado C, gerente de marketing). 

E reforça que “além disso, é também possível trabalhar melhor a venda de mais de uma 

única peça, indicando produtos que combinam com aquele ‘um’ que ele escolheu, aumentando 

itens no carrinho e garantindo uma boa/melhor experiência de compra para o cliente” 

(entrevistado C, gerente de marketing). 

Podendo ofertar mais produtos e sortimento, criam-se também mais ofertas e campanhas 

para atrair mais visitantes e gerar mais LEADS e clientes, entregando uma melhor experiência 

de compra. Com isso, procura-se “estabelecer uma relação mais próxima do cliente e buscar 

recorrência na compra, fidelidade e recomendações” (entrevistado B, gerente de marketing). 

Visão também compartilhada pelo analista de categoria I, ao responder que 

além do ponto básico, onde quanto mais completo é o sortimento (calçados, acessórios 

e vestuário) maior a possibilidade de captar novos consumidores para a companhia, o 

vestuário é um segmento que vem crescendo no e-commerce brasileiro. O ramo têxtil 

trabalha com uma estratégia de margem (alta) e distribuição (grande variedade de 

marcas, coleções, produtos) que se enquadra nas necessidades do e-commerce com 

grande oferta de produtos e cauda longa (entrevistado I, analista de categoria). 

Para o analista de marketing D, é vantagem vender vestuário pois a  

Netshoes se tornou referência no mercado on-line esportivo e se consolidou na venda 

dos calçados e tem muito a crescer em vestuário, o que possibilita aumentar a base de 

clientes, crescer os índices de recompra por usuário e aumentar a quantidade de itens 

por carrinho (entrevistado D, analista de marketing). 

Vender vestuário atrai mais o público feminino e, com isso, também mais clientes para 

a base, afirma o entrevistado J, analista de categoria. Em adição, 

o público feminino é mais exigente na escolha de produtos, o que leva as grandes 

marcas (Nike, adidas, Puma, Asics, Olympikus, por exemplo) a apostarem cada vez 

mais em inovações tecnológicas destinadas a trazer o mundo fashion para o esporte 

(entrevistado J, analista de categoria). 
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Uma outra vantagem enumerada por alguns entrevistados se trata das condições de 

armazenagem, pois “as peças ocupam pouco espaço no CD e, assim, têm custo menor de 

alocação, otimizando espaço, para inserir mais produtos” (entrevistado G, gerente de categoria). 

Uma vantagem ainda se relaciona à possibilidade de baratear custos de produção, 

modificando detalhes das peças que não conseguem ser demonstrados no e-commerce para os 

consumidores, como afirma o entrevistado H: 

temos flexibilidade de negociar com grandes marcas, ajustes nos detalhes das peças, 

para baratear o custo, como exemplo bermuda com zíper de bolso, uma calça legging 

sem bolso interno de celular, são detalhes que no e-commerce não perdemos a venda, 

pois não conseguimos explorar isso e deixamos os produtos mais atrativos com preços 

para consumidor (entrevistado H, gerente comercial). 

Há também um consenso entre os entrevistados, e compartilhado com o pesquisador, de 

que existe uma tendência cada vez maior de a moda participar do mundo dos esportes, 

relembrando aqui as camisas de futebol. Vê-se isso na confecção dos produtos, nas estratégias 

de lançamentos, nas parcerias entre marcas e estilistas (ou colabs – desenvolvimento de 

produtos a partir de duas marcas, conceitos, designers). Os quadros 4 e 5, a seguir, exemplificam 

a moda cada vez mais dentro do esporte nas categorias de Futebol, Automobilismo e Basquete. 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Moda em camisetas de esporte 

Fonte: Elaboração própria a partir do site Netshoes. 
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4.2.3 Desvantagens em vender vestuário no e-commerce 

Todos os dez entrevistados mencionaram que a maior desvantagem da venda de 

vestuário no e-commerce (o que também se traduzirá em uma dificuldade) é que não se 

consegue proporcionar uma experiência de compra com a prova do produto. Com isso, deriva 

ainda outra desvantagem que é o aumento das devoluções e o custo com logística reversa para 

a companhia. E tudo isso ainda se transforma em insatisfação para o consumidor. Para o 

entrevistado D, analista de marketing, “o cliente não consegue provar produto, ver o tecido, 

sentir a qualidade das peças e saber se o caimento vai ficar legal”. 

Mesmo com a possibilidade de vender kits e looks com mais de uma peça, há uma grande 

dificuldade de mostrar isso no site e combinar produtos para transmitir a percepção de moda ao 

consumidor, e isso implica em ter “uma maior curadoria e mais trabalho de styling para ajudar 

ou incentivar o cliente a comprar o look completo e não apenas uma blusa ou calça – é difícil 

mostrar combinações, qualidade, detalhes e caimento dos produtos no corpo através do site” 

(entrevistado C, gerente de marketing).  

Oito entrevistados ressaltaram que a falta de padronização entre produtos, marcas e 

tamanhos é uma grande desvantagem ao vender a vertical. Um gerente de marketing afirmou 

que “trabalhamos com muitas marcas e não conseguimos garantir um padrão de tamanho e 

medidas dos produtos, gerando mais troca e, consequentemente, alguma insatisfação do cliente 

(entrevistado B, gerente de marketing). 

A gestão de estoque, por ter mais peças, modelos, cores, coleções, produtos, é mais 

detalhada no CD (centro de distribuição) e isso pode gerar, de um lado, maior dificuldade na 

armazenagem e, do outro, maiores custos por necessitar de mais colaboradores, sistemas, e 

Quadro 5 – Moda em camisetas de esporte  

Fonte: Elaboração própria a partir do site Netshoes. 
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processos gerindo um estoque mais detalhado ou complexo. 

A catalogação de produtos, uma notória dificuldade no e-commerce (mesmo para 

produtos padronizados e mais ainda para plataformas exclusivas de marketplace), é mais uma 

desvantagem para itens da vertical vestuário. Pelo fato de não haver uma padronização de 

tamanhos, modelos, a descrição deve ser mais detalhada, o que envolverá, por exemplo, mais 

custos com pessoal para edição das peças no estúdio fotográfico para o site em geral (upload 

de produtos no site, descrição dos detalhes, qualidade e quantidade de fotos, edição de fotos e 

textos, adequação de tabela de medidas, ajustes do provador virtual). 

O quadro 6 resume onze desvantagens em vender vestuário, de acordo com os 

entrevistados: 

 

Uma desvantagem enumerada pelos times comerciais (que, no modelo de gestão da 

Netshoes, compram e vendem os produtos) diz respeito ao cuidado na quantidade da compra 

para as sazonalidades das coleções. Isso porque se houver um erro na compra de inverno, os 

itens comprados ficarão “encalhados” no CD e dificilmente serão vendidos pelo preço cheio no 

verão, afetando a salubridade dos estoques (envelhecimento) e a margem das vendas (itens com 

baixo giro normalmente têm preços administrados para baixo para acelerar vendas). O mesmo 

ocorre quando se compra pouca quantidade e se perdem vendas. Como afirma um gerente 

comercial da empresa, 

Um dos fatores que afetam a venda e a salubridade do estoque da vertical vestuário é 

a sazonalidade. Um bom planejamento de compras e vendas é crucial para não 

cometer erros de cobertura alta e envelhecimento de estoque (sobrar estoque de 

inverno quando acabar a estação) ou perda de venda (faltar estoque nos primeiros dias 

mais frios do ano). Para vender vestuário o time comercial do e-commerce precisa 

estar com uma equipe estruturada e dedicada à essa unidade de negócio (entrevistado 

F, gerente comercial). 

Quadro 6 – Percepção das desvantagens de vender vestuário no e-commerce 

Fonte: Elaboração própria. 



53 

Embora exista maior quantidade de produtos por carrinho de compra, o preço médio do 

produto de vestuário é menor que o de tênis e calçados e, “com a redução do ticket médio as 

políticas e o gerenciamento do frete, se não bem administrados, podem ser uma desvantagem 

competitiva e de custo – maior custo de frete e envio por peça” (entrevistado I, analista de 

categoria) 

Apesar dessas dificuldades, a percepção geral dos entrevistados é a de que há mais 

vantagens do que desvantagens em impulsionar mais as vendas da vertical vestuário. 

4.2.4 Dificuldades de vender vestuário no e-commerce 

Sobre dificuldades para venda da vertical vestuário na Netshoes, a resposta mais comum 

de todos os entrevistados é a falta de experimentação do produto e como minimizar o fato de 

que isso não é possível de ser feito em um e-commerce convencional, com operação 

exclusivamente on-line (como é o caso da Netshoes). A diretora de marketing entrevistada 

resume: 

na loja física a experiência se traduz de forma mais tangível e amigável: a vendedora 

é uma “consultora de moda”, experimentar o produto garante a assertividade na 

decisão de compra, sair da loja com seu produto em mãos é a realização imediata do 

desejo (entrevistado A, diretora de marketing). 

Há dificuldades também pelo fato do tamanho do país, que tem climas distintos em 

várias regiões e, por exemplo, é mais difícil expor no site e vender produtos sazonais para 

consumidores distintos em um mesmo período do ano, como afirma uma gerente de marketing:  

a extensão geográfica e climas regionais distintos trazem necessidades específicas 

(verão no Norte X inverno no Sul) para o mix de produtos e desafios para o negócio, 

na exposição dos produtos no site, na cadeia de fornecedores e na distribuição logística 

(entrevistado C, gerente de marketing). 

Além da questão da sazonalidade e dos diferentes climas (ou estações do ano) ao mesmo 

tempo, existe a percepção de que o consumidor brasileiro é mais exigente quanto ao caimento 

do produto no corpo e ao toque no tecido, e isso é praticamente impossível de demonstrar no e-

commerce, sem uma estratégia de atuação física e presencial, o que dificulta proporcionar uma 

jornada de compra mais satisfatória. Um gerente comercial afirma que 

além dos riscos da sazonalidade, existe uma questão técnica de exposição dos 

produtos. Quando se fala desta vertical, vestuário, o toque no produto, além da 

experimentação no corpo, é algo muito importante para o consumidor brasileiro, por 
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isso, vender isso no e-commerce exige passar ao consumidor o máximo de 

informações possíveis, seja através de fotos/banner, vídeos ou conteúdo escrito (como 

nas especificações do produto ou em um post blog/redes sociais, por exemplo) 

(entrevistado H, gerente comercial). 

Para o analista de marketing D, o contato físico com o produto no ato da compra é 

importante e, “por se tratar de vestuário, a dificuldade é ainda maior por conta da falta de um 

padrão para os tamanhos, pois, basicamente, cada marca trabalha com seu próprio padrão”. 

Reforça esse argumento um analista de marketing ao mencionar que 

hoje há alguns atritos na venda de vestuário on-line, principalmente quando se trata 

de marcas brasileiras, uma vez que o cliente tem grande necessidade de provar as 

peças. Atualmente nem todos os fabricantes seguem as regras da ABNT e cada uma 

das marcas tem suas próprias tabelas de modelagem e tamanhos (entrevistado D, 

analista de marketing). 

Ainda sobre padronização de produtos, para o analista de categoria I 

no Brasil tem um fator importante, sobre as medidas e tamanhos. Por não ter um 

padrão, cada marca utiliza um manequim, isso atrapalha a segurança do consumidor 

para comprar seu tamanho e, muitas vezes, o produto não serve por ser de modelagem 

maior e/ou menor, o que vai gerar a insatisfação com certeza, pois terá que trocar o 

produto e enfrentar toda a burocracia da troca no site (entrevistado I, analista de 

categoria). 

Especialmente para o público feminino, que consome mais e é mais detalhista e exigente 

que o masculino, o analista de marketing F entende que 

o cliente evita em alguns casos fazer a compra pela internet por ficar apreensivo se o 

produto vai servir e, principalmente, se vai vestir bem. Há também uma dificuldade 

quando se trata do vestuário feminino, onde existem inúmeras modelagens para o 

mesmo produto, como por exemplo, quando se trata de uma t-shirt temos slim, regular, 

box, cropped etc. (entrevistado F analista de marketing). 

Uma dificuldade adicional, resultante da falta de padronização, do mercado 

extremamente pulverizado (vários fornecedores, marcas, modelos, cores), com várias coleções 

durante o ano e com modelos de negócios distintos (confecção própria, multimarcas, 

representações, marcas exclusivas, importados), trata-se de como gerir preços e de como 

“definir os parâmetros nas ferramentas de precificação, já que os produtos, geralmente, não são 

comparáveis” (entrevistado I, analista de categoria). 
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A experimentação física faz parte do modelo de negócio do mercado de vestuário e 

muitas estratégias de marketing que existem no mundo físico não conseguem ser traduzidas 

para o mundo on-line como é o caso de showrooms para clientes, de desfiles de moda, de ações 

de positivação em lojas físicas, de promotores fisicamente explicando os benefícios ou 

diferenciais dos produtos, de ações de lançamentos de produtos com novas tecnologias, de 

tecidos diferenciados (experimentação tátil do cliente), de ações segmentadas ou customizadas 

para diferentes perfis de lojas ou clientes, como afirma o gerente de marketing B:  

em se tratando da venda de vestuário, há muita desvantagem perante o varejo físico 

por conta de algumas estratégias e ações de marketing das marcas que são impossíveis 

de execução no e-commerce e este mercado é bem segmentado para isso, ou seja, há 

produtos destinados para o mundo físico e para o mundo on-line e há várias limitações 

para nós (entrevistado H, gerente comercial). 

O quadro 7 resume as dificuldades levantadas pelos times comercial e de marketing. 

 

Para vender vestuário com ticket médio mais alto é necessário maior investimento para 

demonstração dos detalhes do produto, do porquê o cliente estaria pagando mais caro por aquele 

produto, para expor que o produto é um lançamento ou inovação, dentre outros fatores. Tudo 

isso vai “exigir dedicação de campanhas, investimento e criação de conteúdo para que o 

consumidor on-line entenda o custo-benefício do produto” (entrevistado C, gerente de 

marketing). Para o mercado esportivo existe ainda uma dificuldade para aumentar a conversão 

dos produtos de ticket médio alto. Um gerente comercial exemplifica: 

Quadro 7 – Percepção das dificuldades para vender vestuário no e-commerce 

Fonte: Elaboração própria. 
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no mercado esportivo há um grande investimento em tecnologia dos tecidos que 

melhoram o desempenho no esporte e/ou oferecem maior conforto  durante a atividade 

física, e tornar este benefício “tangível” para o cliente on-line ainda é um grande 

desafio, principalmente quando ofertados produtos com modelagens pouco similares 

(entrevistado G, gerente comercial). 

E menciona ainda que, em tempos de inclusão e de diversidade em praticamente todos 

os negócios, outro ponto importante a destacar é que  

em relação à comunicação da “moda inclusiva”, há um movimento muito forte sobre 

o rompimento dos padrões/estereótipos e ainda estamos aprendendo e tentando nos 

adaptar a esse novo desejo e formato de consumo, com padrões diferentes de tamanho, 

modelagem, gostos e “tribos” (entrevistado G, gerente comercial). 

A questão da qualidade das fotos é marcante também para o e-commerce, pois é preciso 

utilizar fotos com maior resolução e isso pode tornar o site ou a navegação mais lenta para o 

consumidor. Então, por exemplo, “a imagem nem sempre reflete as cores exatas dos produtos 

ou fotos com menor resolução não traduzem certinho os detalhes das peças” (entrevistado D, 

analista de marketing). 

4.2.5 Sugestões para impulsionar a nova vertical vestuário e redesenho do funil de vendas 

As entrevistas realizadas com os times de vendas e marketing geraram sugestões de 

melhorias para impulsionar as vendas da vertical na Netshoes. Todas essas sugestões podem 

ser traduzidas e revisadas dentro do funil de vendas. Sobre funil de vendas, recordando, dentro 

do topo, meio e fundo do funil, identificamos cinco atividades dentro das etapas: 1) Prospecção; 

2) Abordagem e Apresentação - criação de valor; 3) Negociação e Superação de objeções; 4) 

Fechamento da venda; 5) Suporte e Relacionamento (pós-venda). Revisitando o processo de 

vendas da nova vertical, vestuário, na Netshoes, cruzando com as entrevistas dos colaboradores 

de marketing e vendas, e adicionando também a opinião do pesquisador, foi possível chegar a 

21 ações, descritas no quadro 8, a seguir. 
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Em resumo, as ações de 1 a 7 são de topo de funil, de 8 a 11, de meio do funil e, de 12 

a 21, de fundo de funil. Todas as ações do quadro 11 foram classificadas e posicionadas no funil 

de vendas, conforme Figura 21, a seguir: 

 

É consensual entre os entrevistados e também corroborado pelo pesquisador, a 

necessidade de desenvolvimento de uma estratégia omnichannel para a companhia, com foco 

no cliente e na satisfação das suas necessidades e desejos para maior impulsionamento da 

vertical. O fato de a grande dificuldade para a venda de vestuário ser a prova dos produtos, 

Quadro 8 – Sugestões de ações para impulsionar a vertical, classificadas no funil de vendas 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 21 – Ações para impulsionar a nova vertical vestuário classificadas no funil de vendas da Netshoes 

Fonte: Elaboração própria.  
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pelos consumidores, facilidade que um ponto de venda físico tem em relação ao e-commerce, 

levou a esta colocação.  

Oito dos dez respondentes mencionaram que acham que o e-commerce não trabalha bem 

a venda de vestuário no mundo on-line e precisa se reinventar. “Geralmente, as grandes redes 

ainda focam seus esforços na alavancagem e manutenção da rede física e o e-commerce 

funciona apenas como um canal complementar”, afirmou o entrevistado A, da diretoria de 

marketing. E reforça que “a grande oportunidade está no desenvolvimento e implementação de 

uma estratégia omnichannel, buscando a integração dos canais (físico e on-line) e garantindo a 

melhor experiência de compra para o cliente” (entrevistado A, diretora de marketing). 

Para um gerente de marketing entrevistado, a estratégia omnichannel, com uma loja 

física de apoio seria importante, pois, a exemplo de grandes varejistas que têm esse tipo de 

operação “já passam uma tranquilidade aos consumidores ao comprar, pois eles já conhecem o 

tamanho, a qualidade do produto ao provar na loja e quando precisam trocar vão também à loja 

daquela marca”. Além disso, o “e-commerce funciona 24 horas por dia e surge como mais um 

canal de venda para atender o cliente na hora que quiserem, com mais chances de promoções, 

produtos exclusivos e também mais variedades” (entrevistado C, gerente de marketing). 

Para um analista comercial entrevistado, não é só ter pontos de vendas físicos e  

varejistas que sabem gerar uma experiência “cross” on-line e física para sair na frente. 

Não necessariamente isso implica em ter um ponto-físico de venda, o que quero dizer 

é que na minha percepção vender roupas on-line exige essa proximidade com o 

cliente. Um exemplo é a possibilidade de comprar, experimentar, escolher e devolver 

com facilidade. É um processo que permite a “troca de experiencia física” com a loja 

on-line ou não, gerando identificação e engajamento (entrevistado I, analista de 

categoria). 

Em geral, os entrevistados entendem que, por ser um tipo de produto específico, com 

atuações mais detalhadas, é necessário ter uma equipe multidisciplinar (Comercial, Marketing, 

Planejamento, Catálogo Digital, Operações) focada na operação e impulsionamento da nova 

vertical, como, por exemplo, um time de marketing on-line dedicado, com ações igualmente 

dedicadas e específicas para geração de ideias e para atração de clientes e geração de LEADS. 

Para o entrevistado F, gerente comercial, 

além de um bom planejamento comercial, com uma equipe estruturada para a unidade 

de negócio, o marketing deve investir em ações topo de funil, focando em posicionar 

o varejista como uma loja especializada no tema. Campanhas de mídias focadas em 

vestuário, conteúdo em blogs, entrevistas com os principais veículos de comunicação 
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voltados ao mundo fashion, patrocínios em desfiles, parceria com influenciadoras do 

mundo da moda (exemplo: Thassia Naves, Lala Rudge etc.). Ações assim, aliadas à 

uma catalogação eficiente, tendo uma foto com resolução alta (com diferentes 

ângulos) e com o máximo de informações técnicas e detalhes sobre o produto, trarão 

um resultado positivo para o varejista on-line (entrevistado F, gerente comercial). 

Como a Netshoes é um e-commerce essencialmente de esportes, os entrevistados 

levantaram a questão de que é preciso investir mais em branding da loja para comunicar aos 

consumidores que a loja também é especializada em venda de vestuário, sobretudo, vestuário 

de esporte e casual. Investimentos, por exemplo, como em blogs, patrocínio de desfiles, 

contratação de influenciadores do mundo da moda, parcerias com as marcas (adidas, Nike, 

Puma, Asics, Fila), posicionamento de lançamentos e coleções. Além de práticas para melhorar 

o awareness do site, também criar ações para incentivo à 1ª compra, focando em ofertas 

direcionadas para produtos da nova vertical a impulsionar. O entrevistado B menciona que são 

“mais ações de branding reforçando assets da marca e assim gerando maior conhecimento e 

também credibilidade, confiança e segurança para a compra, principalmente com formadores 

de opinião e mídia” (entrevistado B, gerente de marketing). 

Para a maioria dos entrevistados, é necessário ainda quebrar a “barreira da 1ª compra no 

e-commerce” e tentar encontrar caminhos de captar novos clientes e proporcionar uma boa 

experiência de compra conforme afirma um gerente comercial entrevistado: 

Na minha opinião, já existe uma grande evolução em como os varejistas on-line 

operam as suas vendas de vestuário, especialmente nos dois últimos anos, porém ainda 

existe muito o que evoluir. Ainda precisamos cativar (na maioria dos casos) a primeira 

experimentação de compra dos consumidores, pois muitos ainda não conhecem 

mesmo o e-commerce, ou possuem preconceitos quanto à compra neste formato fora 

das lojas físicas (entrevistado F, gerente comercial). 

Em ações de meio de funil, sugeriu-se trabalhar mais com ofertas e promoções de 

vestuário para clientes já da base da Netshoes. A base da empresa é de sete milhões de clientes 

ativos, portanto, investir nessa base reduzirá o custo de aquisição de clientes e impulsionará a 

vertical e o crescimento da empresa. 

Para aumentar a conversão de vendas é possível melhorar o algoritmo de recomendação 

do site, o que tornará possível enviar para o cliente opções de cross-sell de produtos alinhados 

com a busca dos clientes por produtos. Nesse mesmo sentido, trabalhar melhor “review de 

produto ou a possibilidade de ter opinião de um especialista (ou até de uma amiga da cliente, 

pois sabemos que mulheres adoram opinião das família e amigas)” (entrevistado E, analista de 
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marketing), poderá também melhorar a conversão, sobretudo para os clientes do sexo feminino, 

que são mais detalhistas nas escolhas de produtos.  

Os entrevistados sugeriram, para suprir a questão da prova dos produtos, “desenhar uma 

ação piloto para testes de envios de produto para experimentação antes de compra, talvez um 

modelo de assinatura mensal com envio de produtos de teste para clientes da base” (entrevistado D, 

analista de marketing). Para isso, seria necessário construir uma comunicação adequada pela área 

de marketing, mas que ainda não foi detalhada. 

Em ações ainda de meio de funil, uma boa sugestão foi a criação de campanhas com 

parceiros de programas de pontos (Multiplus, Cielo, Tudoazul) em que o cliente acumularia o dobro 

de pontos na compra de itens da vertical vestuário. 

Sobre ações de fundo de funil, são várias as sugestões para melhorar a qualidade da 

disposição dos produtos no site e a navegabilidade dos clientes, tais como: “maior detalhamento na 

descrição dos produtos, cores disponíveis, peso etc.” (entrevistado B, gerente de marketing); 

“melhorar o provador virtual existente, sua acuracidade, e criar um app com um provador, tornando-

o uma ferramenta de fácil navegação e, sobretudo, maior nível de confiança” (entrevistado I, 

analista de categoria); “detalhar as medidas da modelo que está na imagem vestindo a roupa, para 

ajudar na noção dos tamanhos para o consumidor” (entrevistado G, gerente comercial); “usar mais 

vídeos nas páginas dos produtos; investir em melhor descrição dos detalhes do material, tecido, 

bolsos etc.” (entrevistado D, analista de marketing); “utilização de fotos carrossel no site para 

melhorar a experiência de navegação do cliente” (entrevistado H, gerente comercial). 

Nas ações de fundo de funil, é preciso também flexibilizar a política de troca e devolução 

para os clientes que compram produtos da vertical, com maior prazo e, para o caso de troca, gerar 

a possibilidade de o cliente ficar com o produto já entregue e comprar o tamanho correto pelo valor 

de 50%. Para o entrevistado I, analista de categoria, isso visa “facilitar para o cliente e ter mais 

clareza sobre a política de trocas da empresa, que ainda é muito burocrática e chata de executar, 

tirando o cliente do conforto da sua casa”. Importante ponto é que a Netshoes, hoje, já tem um 

retira-loja de produtos comprados no site, por meio do uso das lojas da Magazine Luiza (cliente 

compra no site da Netshoes e tem a opção de receber/retirar o produto numa loja Magalu mais 

próxima, dentre as elegíveis). Mas se trata somente de retirada de produtos pelos clientes, e não da 

devolução. Sugeriu-se, então, usar também que as lojas atuassem como pontos de coleta para tal. 

Por último, sugeriu-se reverter o valor da anuidade do cartão N-Card e Magalu como crédito 

em reais (R$) para a impulsionar as vendas da vertical, e essa conta poderia ser dividida com o 

banco parceiro (Itaú). 
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5 CONCLUSÕES 

Impulsionar a vertical vestuário envolve, antes de procedimentos operacionais na 

empresa, o entendimento de que essa vertical está diretamente conectada ao mercado de moda, 

que possui uma série de atributos intangíveis, tais como: busca pela individualidade, 

comportamentos e costumes dos consumidores, necessidade de pertencimento a grupos ou 

comunidades, constantes mudanças de coleções, cores, modelos, tendências (COBRA, 2007; 

PROCATI, 2011; PARK et al., 2012), dentre outros que são difíceis de se apresentar no 

ambiente virtual do e-commerce. Além disso, há a questão da falta de padronização de modelos, 

medidas, tecidos, cores e marcas que tornam a venda via e-commerce mais arriscada para o 

consumidor que, comumente, numa loja física, prova os produtos e obtém, com isso, mais 

satisfação da sua jornada, pois testou o produto, o caimento e conforto no seu corpo (GREWAL; 

YVER; LEVY, 2004; GIRARD, 2003; KLEIN, 1998 apud HA; STOEL, 2012).  

Os atributos de uma nova vertical, com maior nível de detalhes para apresentar (como 

o formato da peça, o tamanho adequado, a qualidade, cor e caimento do tecido) e com a clara 

falta de padronização dos produtos, são ainda mais difíceis de expor em uma pequena tela de 

smartphone, equipamento que conecta cada vez mais consumidores ao mundo on-line e ao e-

commerce (GREWAL; KARTSOUNIS, apud KIM; FORSYTHE, 2009). No sentido de reduzir 

as limitações do e-commerce, varejistas têm trabalhado funcionalidades e customizações dos 

sites para os cliente mais conectados, trazendo, por exemplo, melhores fotos dispostas e uso de 

vídeos sobre os produtos, páginas de produtos mais explicativas, uso de storytelling, exposição 

de lançamentos e tendências, e parcerias com grandes marcas do mundo da moda 

(TRACTINSKY; LOWENGART, 2007; DUSSEK apud SIDDIQUI et al., 2003; ARNOLD; 

REYNOLDS, 2003). 

Trata-se também de um mercado fragmentado, com muitos fornecedores e muitos canais 

de distribuição (lojas de departamento, multimarcas, e-commerce, venda porta a porta). Mesmo 

com todas as peculiaridades, ou dificuldades, crescem o mercado on-line e as vendas ano a ano, 

que totalizaram R$ 135 bilhões em 2018 e com estimativa de alcançar 190 bilhões até 2023, 

sendo que somente 18% dessas vendas acontecerão via e-commerce, o que demonstra ainda 

mais o potencial de crescimento do setor e, consequentemente, da vertical analisada no trabalho. 

Além do grande mercado ainda a explorar no país e no e-commerce, alguns indicadores que 

justificam o investimento para impulsionar essa nova vertical na empresa são o crescimento em 

vendas entre 2020 versus 2019, a maior margem de vendas da companhia, a quantidade de itens 

por carrinho e a maior recorrência do consumidor. Sobre quantidade de itens por carrinho, a 
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vertical vestuário apresentou, entre janeiro e agosto de 2020, 1,7 produtos por compra (com 

grande destaque para camisas de times e seleções, dentro do departamento Futebol), contra 1,2 

produtos por carrinho de calçados. 

A percepção das equipes de vendas e marketing entrevistadas, corroborada também 

pelo pesquisador, é de que há muito a crescer dentro da Netshoes, mas que o core da loja 

(TEIXEIRA, 2019) ainda “fala mais alto” tanto para o consumidor, quanto para os esforços 

internos da empresa e também das marcas parceiras, que enxergam a empresa mais como uma 

vendedora de tênis para esportes. Algumas oportunidades identificadas são as vendas de 

produtos de lifestyle esportivo, os produtos para moda casual, a venda para o público feminino 

(ainda minoria na companhia) e para o segmento infantil (alta recorrência, com as fases de 

bebê, criança, adolescente até adulta), o investimento em marcas próprias (com maior 

margem) e as vendas para a base de clientes ativos, atualmente em mais de sete milhões, 

reforçando a indicação enumerada por Teixeira (2019) sobre como crescer em novas verticais 

em um ambiente de disrupção digital. 

A maior vantagem observada nas entrevistas foi que itens dessa vertical 

complementam o portfólio de ofertas para o cliente que, originalmente, entrou no site para 

comprar tênis, trazendo mais satisfação para sua jornada de compra (TEIXEIRA, 2019, 

GUISSONI, 2017; GREWAL; YVER; LEVY, 2004) e gerando mais fidelização e 

possibilidade de recompras. Do lado da armazenagem, são itens menores fisicamente e mais 

leves, ocupando assim menos espaço no CD da empresa. 

Como desvantagens e dificuldades, a maior delas é a falta de prova do produto pelo 

consumidor, por mais que exista hoje um provador virtual no site. Esse gap resulta em aumento 

das devoluções, insatisfação do consumidor com o processo burocrático da troca e maiores 

custos com logística reversa para a companhia.  

A sazonalidade, com muitas coleções e diversidade de modelos, marcas e coleções 

também requer mais profissionais de compras (além de marketing e vendas) para verificar esses 

detalhes, além de poder dificultar a compra assertiva de produtos, podendo também resultar em 

estoque exagerados ou insuficiente e, ocasionalmente, maiores perdas ou mais ineficiência.  

Em um país continental como o Brasil, com várias condições climáticas (ao mesmo 

tempo, inclusive), também se torna mais difícil comprar e expor os produtos corretos na home 

do site de acordo com as estações do ano. 

O alinhamento entre marketing e vendas para impulsionamento da nova vertical pôde 

ser descrito através da revisão de algumas atividades e sugestões de ações dos times dentro das 

etapas do funil de vendas (PRADO; GUISSONI; KEHDI, 2018): 1) Prospecção; 2) Abordagem 
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e Apresentação – criação de valor; 3) Negociação e superação de objeções; 4) Fechamento da 

venda; 5) Suporte e relacionamento – pós-venda. 

Em primeiro lugar, a falta de padronização de marcas, tamanhos, modelos, com cada 

fornecedor com um padrão próprio gera um dos maiores gargalos à venda, uma vez que, em um 

e-commerce, o consumidor não consegue provar fisicamente o produto. Isso levou a maioria 

dos entrevistados a opinarem sobre a necessidade de uma atuação omnichannel (MARTIN, 

2019; DIAS, 2014; GUISSONI, 2017) para a Netshoes, por meio de investimento em lojas 

físicas (o modelo dessas lojas está em estudo pela companhia), ou envio de produtos para prova 

pelos clientes, ou canais on-line de atendimento e sugestões de produtos e looks, na criação e 

comunicação de conteúdos específicos de moda e vestuário, na facilitação da política de trocas, 

dentre outras práticas. 

Ter equipes multidisciplinares dedicadas a essa vertical foi uma ideia sugerida e isso 

colabora em todas as etapas do funil de vendas. A área comercial já está em fase de execução 

desse modelo e será seguida pelas demais áreas da companhia. 

No topo do funil, a geração de LEADs passa por redesenhar ações de branding da loja 

para identificá-la também como loja de moda e, sobretudo, especializada na vertical vestuário 

para esportes e moda casual, através de influenciadores, blogs, desfiles, dentre outras ações. 

No meio e fundo do funil, é preciso intensificar as ações de comunicação de ofertas, 

campanhas, lançamentos de produtos e tendências à base de clientes ativos, hoje de cerca de 7 

milhões de pessoas. 

Ainda nas ações de meio de funil, a Netshoes tem parceria com empresas de programas 

de pontos conhecidas no mercado (Ex.: Livelo, Multiplus) e criar campanhas para incentivo da 

nova vertical, como o acúmulo de pontos em dobro para uma vertical específica, é algo viável, 

e que alavancaria as vendas (a elasticidade de campanhas com pontos é alta e já testada). Nesse 

mesmo modelo, outra ação que envolve relacionamento com a base de cliente e pode 

impulsionar a vertical é utilizar o cartão próprio da empresa e propor condições vantajosas para 

o cliente comprar vestuário, assim como há a possibilidade também de reverter o valor da 

anuidade do cartão em crédito para a compra de produtos. 

Para ações de fundo de funil, é preciso investir em: melhorar a catalogação dos produtos; 

utilizar fotos com maior resolução; possibilitar o uso de vídeos na vitrine do site; melhorar a 

descrição e as informações técnicas sobre tecidos, detalhamento, cores, tamanhos dos produtos; 

melhorar a acuracidade do provador virtual; criar um app com um provador de fácil navegação 

(GREWAL; KARTSOUNIS apud KIM; FORSYTHE, 2009; KOVACS; FARIAS, 2004; 

KHAN; RIZVI, 2011). 
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Em ações de fundo de funil também é preciso facilitar e flexibilizar a política de trocas 

e devoluções para os itens da vertical, pois são itens com maior recorrência de trocas. Nesse 

sentido, seria interessante, criar a possibilidade de o cliente ficar com o produto comprado e 

receber um desconto para comprar um novo no tamanho correto. Além disso, a devolução 

poderia ocorrer em uma loja da Magazine Luiza, por meio de uma logística reversa do atual 

retira-loja já existente, conforme descreve Irvin et al. (2019) e Rigby et al. (2013). 

Por fim, reforça-se que atuar com a vertical vestuário é atuar dentro de um mercado 

(moda) com muitas marcas e sem padronizações, e o varejista que já atua nele, por meio do e-

commerce, na opinião do pesquisador, ainda faz “mais do mesmo”, sem grandes diferenciações. 

A estratégia omnichannel, centrada no cliente (LEMON; VERHOEF, 2016; GUISSONI, 2017; 

PATTERSON, 2018; VERFHOEF; KANNAN; INMAN, 2015), é algo necessário para 

complementar o modelo hoje unicamente on-line da Netshoes (com exceção do “retira-loja” de 

produtos nas lojas físicas do Magazine Luiza) no cenário de disrupção digital do mercado. Além 

de integrar canais e buscar sinergias, as ações devem estar conectadas com a estratégia para 

oferecer ao consumidor uma experiência marcante e atender suas necessidades e desejos. Ações 

integradas nesse sentido (dentro do funil de vendas) entre as áreas da companhia, com maior 

atenção para a área comercial e de marketing, determinarão o sucesso da impulsão dessa nova 

vertical para a companhia. A considerarmos os números de crescimento da vertical em 2020, a 

atuação prática da empresa vem demonstrando sucesso nas atividades, mas, na opinião do 

pesquisador, ainda é possível melhorar, e todos os dados trazidos pela pesquisa corroboram que 

impulsionar essa vertical é algo positivo para a companhia em termos de margem de operação, 

recorrência de compras, crescimento em vendas e mais satisfação para o cliente. 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Uma limitação já enumerada no capítulo de Metodologia diz respeito à própria 

característica da pesquisa qualitativa de que, mesmo com todo rigor científico, não é possível 

generalizar os resultados obtidos neste trabalho para outros segmentos, ou mesmo do varejo on-

line e e-commerce, campo de estudo abordado. Nesse sentido, e como complemento, entende-

se como importante desenvolver estudos quantitativos sobre o tema, trazendo dados e 

informações mais generalistas para replicar os resultados para outras empresas, segmentos e 

campos de atuação. 

O estudo foi direcionado para um pure e-commerce, a Netshoes, mas existem outras 

formas de vendas on-line como, por exemplo, por meio de blogs, Instagram, Facebook, porta a 

porta on-line, clubes de desconto, afiliados, marketplace e vários outros modelos. Sugere-se 

estudos adicionais sobre esses canais on-line em complemento a esta pesquisa. 

Como estudado na revisão documental, colocado também pelos entrevistados, e 

corroborado pelo pesquisador, a estratégia omnichannel é algo indispensável para qualquer 

varejista moderno. Há empresas que já têm esta estratégia bem definida nas vendas (da vertical 

vestuário) e a aplica de formas variadas, como é o caso de grandes varejistas como C&A e 

Renner, e há também casos como a Amaro, em que a loja física existe somente para provar o 

produto, mas o consumidor é direcionado a comprar no e-commerce da empresa. Há ainda 

também os varejistas pure players on-line, como é o caso do estudo apresentado. Sugere-se uma 

pesquisa mais detalhada sobre as diversas operações omnichannel que existem no mercado, 

inclusive sobre as atividades dentro do funil de vendas, fazendo um cruzamento das melhores 

práticas para desenho de um painel amplo com ações a desenvolver e implementar pelos 

varejistas do setor. 

Por fim, mas não menos importante, o mundo passa por uma crise decorrente do vírus 

Sars-CoV 2 e existe já vasta literatura na internet sobre o tema, mas, aparentemente, nada ainda 

voltado especificamente e formatado cientificamente para novas verticais, para e-commerce ou 

para vestuário. A mudança de hábitos de consumo envolve tanto o lado da compra, com 

consumidores pensando em comprar cada vez mais sem contato humano (risco de contágio), 

como do lado da oferta, sobre como atender melhor uma maior massa de clientes novos no 

mercado on-line. Sugere-se pesquisa específica sobre esse tema, que ainda será bastante 

estudado ao longo dos próximos anos. 
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8 ANEXOS 

8.1 Roteiro semiestruturado para entrevista 

I. Apresentação 

a) Apresentação do entrevistador: Murilo Massari (mestrando/pesquisador) 

b) Apresentação da pesquisa → Título do trabalho: O desafio da venda de vestuário no e-

commerce: um estudo de caso na Netshoes. 

c) Sigilo e ética: O trabalho obteve autorização da Netshoes e seguiu os padrões éticos do 

Código de Ética da empresa e o Código de Conduta da FGV-EASP. 

II. Questionário semiestruturado 

a) Informação ao entrevistado de que há um roteiro de perguntas, mas que pode ficar à vontade 

para não só responder as perguntas diretamente, mas também para complementar com 

comentários que considere pertinentes sobre o tema; 

b) Entrevistados: 1 Diretora de Marketing; 2 Gerentes de marketing; 2 Analistas de marketing; 

3 Gerentes comerciais (compras e vendas); 2 Analistas de vendas de categorias; 

c) Qualificação dos entrevistados: Qual o seu nome completo? Idade? Função na Netshoes? 

Há quanto tempo trabalha no e-commerce e na empresa? Há quanto tempo trabalha com 

vendas de vestuário em lojas físicas ou no e-commerce? 

d) Questionário: 

1) Qual é a representatividade das vendas de vestuário nas suas vendas em geral e/ou 

categorias? Considera alta ou baixa? Comente. 

R – 

2) Vender vestuário no e-commerce é vantajoso para a companhia? Por quê?  

R – 

3) Enumere algumas desvantagens para a companhia de vender vestuário no e-commerce?  

R – 

4) Na sua opinião, quais os maiores gargalos que identifica para a venda de vestuário no 

e-commerce no Brasil? 

R – 

5) Os varejistas no Brasil operam bem as vendas on-line de vestuário? O que sugere de 

ações para o e-commerce vender mais vestuário? 

R – 


