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Loucos da vida
Varejistas, distribuidores e revendedores estão apavorados com o avanço do
comércio eletrônico, que permite aos fabricantes vender diretamente aos
consumidores finais. Muitos desses canais de distribuição tradicionais até
ameaçam boicotar os clientes que investirem no e-commerce – e a ameaça é
preocupante, uma vez que eles são responsáveis por 90% das vendas de
todos os produtos, qualquer que seja o setor de atividade.
O que as empresas devem fazer diante disso? Abrir mão do comércio
eletrônico e poder ser pegas de calças curtas no futuro? Ou desistir dos
distribuidores tradicionais? Esta reportagem, assinada por Rochelle Garner, da
revista Sales & Marketing Management, mostra como algumas empresas estão
contornando o problema, transformando os revendedores tradicionais em
parceiros nas vendas efetuadas pela Internet, remunerando a criação de
demanda como um todo etc.
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Há um argumento forte para que os revendedores tradicionais aceitem a
coexistência com o comércio eletrônico. É o fato de que, quando os clientes
encaminham seus pedidos eletronicamente, sobra mais tempo para os
vendedores gerarem novos negócios.
Não espere que seus parceiros de distribuição aceitem de bom grado o novo mundo das
vendas pela Internet. Revendedores autorizados e distribuidores estão lutando contra a
invasão de seu território pelos canais virtuais. Em 1998, por exemplo, 25 revendedores da
Chrysler em cinco Estados dos EUA ameaçaram boicotar a atual Daimler-Chrysler se a empresa não diminuísse o número de carros destinados à revendedora Dave Smith Motors, do
Estado de Idaho. Alegavam que essa loja estava atraindo clientes de outras regiões ao usar a
Internet para anunciar preços mais baixos. A Comissão Federal de Comércio dos EUA considerou o boicote “um esforço velado para obstruir a legítima concorrência” e determinou seu
fim.
Outros revendedores, porém, estão vencendo a batalha. Distribuidores de vinho não
aprovaram a idéia de algumas vinícolas de chegar aos consumidores pela Web. Pressionaram
legisladores e conseguiram aprovar leis proibindo a venda de bebidas alcoólicas pela rede.
Fim do sonho para quem via no comércio eletrônico a solução para todos os problemas.
Parecia que finalmente havia surgido a fórmula para atingir um número maior de consumidores, aumentar a participação no mercado e reduzir os custos de venda. Bastava que os
fabricantes criassem um elo eletrônico entre eles próprios e seus clientes e, num passe de
mágica, surgiria um novo canal.
Um pequeno detalhe, porém, desfez o encanto. Esse novo modo de fazer negócios
apavora varejistas, distribuidores e revendedores, responsáveis por 90% das vendas
e que temem ver seu papel de intermediários entre a empresa e o cliente desaparecer. Isso
coloca os fabricantes diante de um dilema. Devem ceder à sedução do mercado eletrônico e
se arriscar a enfrentar um motim de seus preciosos parceiros? Ou não fazer nada e enfrentar a
ira de Wall Street?
“Presidentes de empresas tradicionais percebem o valor que uma estratégia on-line
pode acrescentar a seu negócio”, explica Marc Johnson, analista sênior de comércio digital
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da Jupiter Communications, de Nova York. “Isso forçará muitos fabricantes a começar a
vender on-line.” Note-se, porém, a conjugação no futuro: “forçará”.
Por enquanto, poucas empresas que se aventuram no comércio eletrônico têm uma
noção clara de como conciliar a preocupação de seus parceiros com a necessidade
de aumentar as vendas com o uso da Internet. A maioria vai seguindo a corrente. “Algumas empresas estão mais avançadas do que outras nesse aspecto, mas ainda existem
as que acreditam poder evitar totalmente o choque com os canais”, diz Johnson.
Isso significa que muitos erros ainda devem ser cometidos. O papel e as responsabilidades de todos os envolvidos no processo de vendas devem mudar –e mudar mais uma vez.
Na verdade, a única certeza é a de que as estratégias de gerenciamento de canal adotadas
pelos pioneiros atuais terão valor inestimável no futuro.
De vento em popa
Apesar dos riscos óbvios, empresas mais arrojadas estão avançando com suas
vendas eletrônicas, pois se preocupam mais em não chegar tarde à festa do que em manter
as boas relações com seus parceiros. “No final das contas, se houver um canal legítimo, os
fabricantes vão usá-lo”, diz Bruce Temkim, analista sênior da Forrester Research, empresa
de pesquisa de mercado sediada em Cambridge, Massachusetts. “A pergunta que as
empresas têm de fazer é com que rapidez buscar uma oportunidade de grande potencial de
crescimento –porém ainda pequena– em detrimento do grande distribuidor, cujo crescimento está nivelado ou em declínio.”
A resposta da Herman Miller, de Zeeland, Michigan, é: muito rapidamente. Sua
<www.hmstore.com>, lançada em 1998, é o primeiro canal de vendas on-line do setor de
móveis para escritório. Conhecida por seus móveis elegantes, ergonômicos e de design
avançado, a Herman Miller tradicionalmente vendia seus caros conjuntos para grandes empresas por meio de contratos, com descontos por volume.
A rede, com mais de 250 revendedores, normalmente conseguia fechar contratos de
cinco anos que incluíam projeto, entrega e instalação de milhões de componentes de ilhas
de trabalho para milhares de funcionários de uma só empresa.
Os revendedores fazem de tudo para atender às necessidades desses clientes. Revestem móveis velhos, reconfiguram as ilhas de trabalho, transportam-nas em caso de
mudança e dão consultas sobre ergonomia. Alguns chegam a dar assistência a todas as
instalações dos clientes.
Embora as vendas por meio de grandes contratos fluam suave e facilmente, a venda de
uma única peça emperra ou pára totalmente o sistema. Pessoas que trabalham em casa,
free-lancers e donos de pequenos negócios até hoje não tinham acesso às ofertas
da Herman Miller, que não resistia à tentação de atingir esse segmento. Em 1994, a empresa
começou a oferecer alguns de seus produtos em lojas da cadeia Office Depot, pelo
catálogo Levenger’s e em outros pontos-de-venda de varejo criados especialmente para
isso, o que descontentou os revendedores.
A desaprovação tornou-se uma reclamação explícita quando a Herman Miller criou
sua loja on-line em junho de 1998, já que o site da empresa não é apenas de marketing
on-line. É um ponto-de-venda de ampla escala, que permite aos consumidores
configurar seu espaço de trabalho e comprar com desconto.
Talvez um pouco mais tarde do que deveria, a Herman Miller iniciou uma campanha de
esclarecimento. Em março de 1999, levou a sua sede toda a rede de distribuidores. A
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conversa procurou demonstrar como os esforços da filial on-line poderiam ajudar seus
parceiros. O primeiro argumento da empresa é o de que clientes corporativos são
diferentes de clientes on-line. Para seus executivos, existe mesmo uma zona de
conflito, mas eles acreditam que seus canais podem coexistir.
A mensagem parece estar surtindo efeito. “Eu não vejo o site do consumidor como
conflitante”, diz um revendedor da Herman Miller, P.J. Anderson. “Ao vender diretamente
para os consumidores, não temos custos de manipulação, vendas e comissão. Não nos
importa que a loja on-line procure o mesmo cliente, porque nós nos empenhamos em
atender nossos principais contratos e oferecer ajuda a cada passo. Isso é uma coisa que os
clientes nunca vão conseguir navegando na Internet. Eu acho que meus colegas mais
esclarecidos vêem a coisa como eu.”
Mais do que um simples canal de vendas, o mecanismo de configuração da
<www.hmstore.com> pode ser usado por clientes corporativos pela intranet da empresa.
O conceito é o seguinte: o pessoal de tecnologia da informação (TI) da Herman Miller
trabalha junto com os revendedores de todo o país, permitindo o acesso de determinados
clientes à intranet da empresa. Construída cliente por cliente, cada interface reflete o
processo do negócio do cliente, a precificação por volume e as preferências de produtos. A
Herman Miller cobre a maior parte dos custos, embora os revendedores afiliados devam
contribuir também. Quando o sistema estiver completo, os clientes poderão configurar
e gerenciar suas compras de maneira mais fácil. Os revendedores –livres da obrigação de
visitar os clientes– poderão ir atrás de novos negócios.
“Mesmo que não busquem outros negócios, os revendedores terão uma redução dos
custos operacionais, porque as necessidades de informação serão digitadas apenas uma
vez”, diz Gary Ten Harmsel, vice-presidente sênior de distribuição. “O nível de despesa
operacional médio do revendedor fica por volta de 16% a 18% e esse sistema pode ajudá-lo
a baixar para 12%. Uma redução de 6 pontos percentuais nos custos operacionais pode
permitir o repasse de parte dessa economia para o cliente.”
Os principais clientes, como a Visa e a USA, de Foster City, Califórnia, exigem níveis de
serviço altíssimos –e são atendidos por um exército de 125 funcionários de Anderson, que
vendem, arranjam, mudam e estofam conjuntos de móveis. “Alguns serviços, porém,
exigem tempo demais e oferecem um retorno mínimo. É aí que entra a Web.
Nós estamos descobrindo maneiras de colocar as plantas dos clientes na Internet para que
eles possam especificar seus planos e nós possamos fazer mudanças on-line sem
ter de enfrentar duas horas de trânsito”, diz Anderson. Além da economia de tempo de
deslocamento, o sistema também possibilitará muitas outras coisas: poderá ensinar à
empresa de Anderson maneiras melhores de explorar o comércio eletrônico.
“Quem ficar sentado sobre os louros sem fazer nada, durante os próximos cinco anos,
vai-se dar muito mal”, diz Anderson. “Haverá uma consolidação dos revendedores por
causa do comércio eletrônico. Nossa intenção é estar entre os que vão prosperar.”
Estabelecendo parcerias
Embora haja expectativas em contrário, o comércio eletrônico não é uma proposta do
tipo ou tudo ou nada. É claro que pode fornecer um novo canal para conquistar clientes
antes inacessíveis. Mas também pode ser visto como uma extensão do que já existe.
É o caso da Sun Microsystems, de Mountain View, Califórnia. Como o hardware e o
software da Sun impulsionam grande parte da Internet, seria de supor que a empresa
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também estivesse na liderança do comércio eletrônico.
Pois não está. Ao contrário, está adotando uma abordagem cautelosa com a implantação
da loja virtual SunStore. “O empreendimento é uma ferramenta de economia de custos e
não um canal de vendas separado”, diz Bobbi Burns, diretor de comércio eletrônico da
Sun. Na verdade, apenas os clientes que já têm representantes de vendas diretos podem
ter clientes.
Qual é a vantagem disso? “É um jogo de eficiência, já que nossos clientes podem, por
contrato, obter informações, bem como configuração, preço e fazer um pedido”, diz Burns.
E os vendedores da Sun ainda se beneficiam das comissões das compras feitas na
SunStore.
A Hewlett-Packard, de Palo Alto, Califórnia, está impulsionando seus canais eletrônicos
de forma um pouco mais agressiva. É verdade que a HP vê seus sites –HP Shopping
Village (para consumidores), HP Commerce Center (para compras com revendedores
autorizados) e Electronic Solutions Now (ou ESN, para quem já é cliente por contrato)–
como um modo de reduzir custos. Mas a empresa também visa aumentar os negócios. “É
uma questão de criar participação no cliente, não participação no mercado”, explica Stephen
Hamilton, gerente mundial de serviços da HP Enterprise Accounts Organization.
Graças à forte integração entre a intranet da HP e as homepages dos revendedores, a
HP vai receber o pedido do cliente e, no último momento, passá-lo para o revendedor. Este,
por sua vez, preencherá o pedido, enviará o produto e ganhará a comissão. Até agora, a HP
incluiu quatro revendedores norte-americanos em seu sistema e planeja proporcionar essa
oportunidade a toda a rede de revendedores.
“Tudo isso parece maravilhoso e todo mundo está feliz, mas passar o cliente para a
homepage do revendedor é muito mais caro do que fazer com que os clientes façam seus
pedidos diretamente ao fabricante”, diz Tim Furey, presidente da Oxford Associates, firma
de consultoria de estratégia de distribuição de Bethesda, Maryland. Furey trabalhou com
a HP no desenvolvimento desse novo sistema. “A HP está bancando grande parte da
criação disso e seus parceiros ainda querem uma margem de 8%. Pode-se argumentar que
essa é uma jogada inteligente para controlar os conflitos.”
Para Mike Tatum, trata-se de uma jogada inteligente, ponto final. “Toda a cadeia de
suprimento está encaminhando-se para esse modelo de obter crédito pela venda online”, diz Tatum, vice-presidente de marketing e alianças com fornecedores da
MicroAge, de Tempe, Arizona, uma grande revendedora da HP que não está no programa
piloto dos quatro revendedores da empresa. “Nossa função é aumentar o market
share do fabricante pela intermediação dos serviços oferecidos a nossos clientes.
Estamos atrás da taxa de entrega cobrada em cada venda. Os principais profissionais
reconhecem a mudança e estão tentando buscar fórmulas que ao mesmo tempo dêem
opções aos clientes e reduzam o custo da cadeia.”
É uma questão difícil. Como recompensar parceiros valiosos por serviços anteriormente
prestados? Esse é o aspecto especial e intrigante da abordagem da HP. A empresa não se
importa com quem ou o que motiva a compra do cliente. Se o cliente compra on-line,
tanto o vendedor como o parceiro de negócios recebem crédito pela venda. “Nossa
estratégia está centrada na separação entre a criação da demanda e o atendimento da
demanda”, diz Vikram Mehta, gerente de marketing mundial das contas empresariais da
companhia. “Nós remuneramos as pessoas pelo que pedimos que elas façam –criar
demanda– e não nos preocupamos em como essa demanda é criada.”
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Isso traz uma nova questão: se vendedores e revendedores recebem comissões por
pedidos pelos quais não trabalharam, espera-se que atinjam cotas de vendas maiores? Ao
contrário do pessoal de vendas da Sun (que não tem aumento de cotas), Mehta diz que
eles se recusam a dizer de quanto deve ser esse aumento. Mas é aqui que as coisas ficam
um pouco complicadas. “Dar crédito a essas comissões é uma prática de gerenciamento de
canais”, diz Robert De Sisto, diretor do Gartner Group de Stamford, Connecticut, responsável pela área de pesquisa de gestão de relacionamento com o cliente. “O aumento de cotas
é o que pega. Nenhum vendedor quer aumento de cotas.”
O argumento mais persuasivo para o aumento de cotas está centrado em dois aspectos,
segundo De Sisto. Em primeiro lugar, o novo mundo dos canais eletrônicos enfatiza os
relacionamentos. Na verdade, os vendedores tornam-se consultores –aconselhando clientes
a respeito de produtos complexos e cuidando de novos clientes de perfil mais sofisticado.
Porém, o mais importante é que, ao mesmo tempo que os clientes apresentam seus pedidos,
os vendedores têm mais tempo para gerar novos negócios. “A maneira de provar que eles
poderão atingir cotas mais altas é exercitando o processo de vendas e mostrando que 30%
do tempo é gasto com a manipulação de pedidos”, diz De Sisto. É só convencer os vendedores de que eles podem aplicar essa diferença em novas vendas e eles comprarão a idéia.
É um modelo que agradaria muito às empresas. “As aplicações mais bem-sucedidas de
comércio eletrônico são aquelas em que os vendedores fazem todo o trabalho de criação
da conta, porém as vendas menos complicadas podem ser feitas sem eles”, diz Furey,
acrescentando que agora mesmo a tendência já é de diminuição do número de vendedores,
graças aos novos recursos e às cotas de vendas maiores. “Isso significa que os canais têm
de começar a trabalhar em conjunto, o que é difícil e leva muito tempo.”
© Sales & Marketing Management
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O FIM DAS GUERRAS POR TERRITÓRIOS
O que as empresas Herman Miller,
Sun Microsystems e Hewlett-Packard
têm em comum?
Todas estão colocando seu pessoal
técnico, sua infra-estrutura de Web e
seus mecanismos de transação à
disposição dos parceiros. Bruce
Temklin, analista sênior da Forrester
Research, de Cambridge,
Massachusetts, chama esse fenômeno
–o de distribuidores ou fabricantes
ajudarem os outros participantes do
canal a entrar no mundo on-line–
de criação de cadeia de poder.
Um exemplo é a Ingram Micro, de
Santa Ana, Califórnia. Atacadista de
produtos de informática, a empresa
projetou sites para revendedores
com valor agregado, conhecidos pela
sigla VAR (do inglês value-added
resellers) em sua rede nacional.
Essas homepages têm todas as
marcas dos revendedores. Os clientes
que acessam uma página de Web de
um VAR imediatamente têm acesso ao
grande estoque da Ingram, à imensa
gama de serviços e ao sistema de
entrega em 24 horas. Para o cliente, o
VAR parece gigantesco.
“Já vi casos em que os fabricantes
fornecem os recursos básicos para

realizar transações pela Internet e
fazem muito do trabalho técnico, mas
permitem que os parceiros de canais
criem marcas e imagens próprias”, diz
Robert De Sisto, diretor do Gartner
Group de Stamford, Connecticut.
É claro que muitas dessas iniciativas ainda são experimentais. O
importante, segundo os peritos, é
tentar. Essa também é a filosofia da
Estée Lauder, de Nova York, uma das
principais empresas de cosméticos,
que já em 1996 vendia diretamente aos
clientes pelo site da Clinique,
<www.clinique.com>.
Seu exemplo mostra como existem
formas diversas de colaborar com os
parceiros. A linha de ponta Bobbi
Brown, de maquiagem e cuidados com
a pele, por exemplo, estava disponível
apenas em 125 pontos de distribuição
em todos os EUA. Com o site
<www.bobbibrowncosmetics.com>, a
consumidora passou a ter acesso ao
produto e a dicas de cuidados com a
pele, além de poder mandar e-mails
com perguntas específicas para
consultoras da marca. Mas a compra
não é feita diretamente da empresa.
“Colhemos os pedidos, transferimos
para a rede de lojas de departamentos

Neiman Marcus e elas concretizam a
venda”, diz Angela Kapp, vicepresidente de mercados especiais e
novos meios de comunicação.
Mas ela não é contrária a atrair
pessoas para a loja virtual de um
parceiro. Na verdade, seu grupo
já trabalha há mais de um ano
com o pessoal das lojas Macy’s
<www.macy’s.com>, determinando
conjuntamente a melhor forma
de oferecer cosméticos e produtos
de cuidados com a pele da maior
parte da linha da Estée Lauder,
incluindo Clinique, Origins e
Prescriptives. “Um dos motivos para
eu ter uma visão empresarial e não de
marca é garantir que ninguém cometa
o mesmo erro duas vezes”, explica
Kapp.
O importante, comprova Kapp,
é trabalhar junto com parceiros
de canais e não impor o que
devem fazer. No final, a solução e a
redução de conflitos resumem-se
a relacionamentos pessoais e não
à tecnologia. As empresas que se
lembrarem disso serão aquelas
que terão mais chance de sucesso.
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