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Introdução

Já é sabido que o e-commerce é a forma de varejo que 
mais cresce. O consumidor vem usando a internet cada vez 
mais ao seu favor para se informar sobre os produtos que 
pretende adquirir. 

Pensando nisso, a indústria não pode (e nem deve) ficar 
para trás. Adequando sua forma de fazer negócio, além de 
produzir as mercadorias, o modelo D2C, permite que as 
indústrias se aproximem do consumidor, apresentando a ele 
todos os seus produtos e serviços, além de informações 
sobre funcionalidades e até mesmo dúvidas operacionais.

Quando a indústria entra no online, sua missão vai além 
de oferecer um simples produto, mas uma experiência 
completa ao seu possível cliente através de um serviço exclu-
sivo ou um conteúdo detalhado.

Mas, esses insights nos levam às dúvidas: como tem sido 
essa experiência? Quais são os desafios dessa adequação? 
Qual a velocidade desses passos e como está ocorrendo 
esse amadurecimento?

Para responder essas e outras perguntas, a Híbrido se  
uniu ao Portal E-commerce Brasil para ouvir as pessoas  
que estão realmente imersas nessas operações, e entender 
como tem ocorrido o movimento de venda direta da indústria 
para o consumidor.

Para complementar, esse relatório foi enviado também à 
profissionais específicos de grandes empresas como L’óréal 
Brasil, Midea Carrier, Roche, Essential Nutrition e Google, 
que trazem insights sobre os números e situações reais de 
suas operações.
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Perfil das indústrias
no Brasil

Para entender o panorama do D2C no Brasil, 
foram ouvidos 156 empresários, entre homens  
e mulheres, de todas regiões e classes sociais.  
Os segmentos foram variados, porém os predomi-
nantes são de: Alimentos, Casa e Decoração, Moda 
e Acessórios, Construção, Perfumaria/Cosméticos/
Beleza e Saúde.
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Perfil das indústrias no Brasil

“Com o forte crescimento do canal e-commerce nos últimos 
anos, a operação D2C tem aumentado bastante a sua 
importância dentro do negócio da Divisão. Primeiramente 
lançamos o site próprio com o objetivo de falarmos 
diretamente com nossos consumidores e ser nossa 
flagship online. Depois abrimos lojas oficiais nos principais 
marketplaces para aproveitar o grande tráfego destes sites. 
Agora nosso grande objetivo é melhorar cada vez mais 
a experiência em ambos os modelos e promover ações 
omnichannel que potencializem o resultado entre canais 
beneficiando todo o nosso ecossistema.”

Tahise Pessoa
Head de E-commerce da Divisão 
de Produtos Profissionais
L’ORÉAL BRASIL
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Perfil das indústrias no Brasil

“Eu acredito hoje que o varejo e os especializados, no meu 
caso, de ar condicionado, tem aceitado muito melhor a 
iniciativa da indústria ter um negócio próprio, uma vez 
que isso não é novo e já tem mais de 20 anos no mercado. 
Começando com as indústrias de eletrônicos, e expan-
dindo-se para o mercado inteiro, com uma necessidade 
de poder entregar a melhor experiência para o 
consumidor, uma vez que o varejo não consegue 
normalmente ter todo o line-up da indústria. 
Com o e-commerce, a indústria tem a possibilidade de 
poder oferecer no produtos para todo o Brasil - porque pra 
fazer uma distribuição territorial nesse país é um pouco 
difícil - a internet consegue chegar nesse objetivo de uma 
forma barata, rápida e eficiente. 
E fazer com que esse canal digital seja um laboratório 
para o próprio varejo, para demonstrar quais são as 
melhores exposições do produto, verificando o sucesso 
das campanhas. Ou seja, não é só planejar e montar a 

campanha, através da internet, você tem o resultado final. 
E dentro dessas campanhas e testes que são feitos, você 
só passa para a próxima etapa e oferece para o varejo, 
os que foram de maior sucesso. Então, uma vez que essa 
representatividade nas indústrias do canal direto é menor, 
uma maneira de você expandir isso, é repassado para o 
varejo para obter um sucesso.
Muito mal comparando seria, você dar um tiro de sniper, 
uma arma de baixo calibre, gastando menos no canal direto, 
para quando você tiver certeza que isso está funcionando ou 
vai funcionar, pode colocar muito mais orçamento e dar um 
tiro de bala de canhão, para que você potencialize as vendas 
ainda mais do varejista.”

Erico Souza
Head of E-commerce
MIDEA CARRIER
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Modelos de 
relacionamento 
entre as empresas 
e consumidores

Além do modelo D2C (Indústria que vende produ-
tos para o consumidor final através de uma loja virtual, 
sem intermediário) que representa 48,7%, logo em 
seguida vem o B2B2C (Indústria que vende produtos 
para o consumidor final através de marketplaces) com 
42,3%, e 36,5% em B2B (Indústria que vende produtos 
para distribuidor ou varejista Indústria).
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Modelos de relacionamento entre 
as empresas e consumidores

“Nos últimos anos o D2C vem ganhando proporções no 
Brasil e muitas indústrias já apostam fortemente nesse 
canal para se aproximar dos seus consumidores. 
A pesquisa que realizamos em conjunto com a Híbrido 
prova que ainda há muitos desafios pela frente, mas 
com a certeza de que já existem muitos excelentes 
direcionadores e boas práticas para aqueles que querem 
adotar esse modelo de negócio.
Breve teremos várias indústrias maduras nesse canal 
e garantindo a vanguarda nesse modelo de negócio 
tão atraente.”

Samuel Gonsales
Diretor de Relacionamento
E-COMMERCE BRASIL



41,7%

de 1 a 3 
colaboradores

24,4%

de 3 a 7 
colaboradores

10,3%

de 7 a 15
colaboradores

16%

mais de 30
colaboradores

7,6%

de 15 a 30
colaboradores
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Quantos colaboradores estão dedicados ao 
e-commerce e quais processos são os mais 

terceirizados nas operações?
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Quantos colaboradores estão dedicados ao 
e-commerce e quais processos são os mais 
terceirizados nas operações?

É possível responder quantos colaboradores são 
necessários para uma operação de e-commerce 
dentro de uma indústria? O relatório mostra que 
essa questão é bem variável. 

Um dos grande desafios da indústria antes de 
montar a operação de e-commerce passa pelo 
entendimento do organograma. Grande parte das 
indústrias tem um número abaixo de 7 pessoas dedi-
cadas ao projeto. Isso muito se dá em virtude de 
grande parte do processo poder ser terceirizado, 
como estratégias & performance, e também atendi-
mento e logística. Dessa forma, colaboradores inter-
nos passam a ser responsáveis pela administração 
destes players terceirizados. 
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Quantos colaboradores estão dedicados ao 
e-commerce e quais processos são os mais 
terceirizados nas operações?

Temos o nosso e-commerce há 5 anos e durante esse 
período tentamos internalizar algumas atividades e 
nos adaptarmos ao processo de venda online, porém 
enfrentamos inúmeros desafios, pois a estrutura da 
indústria é totalmente voltada para a operação B2B 
offline e uma operação de e-commerce D2C exige 
diversas alterações, tanto em processos quanto em 
novas contratações.
Diante deste cenário e após tentativas de operarmos 
com um modelo híbrido, onde parte da estrutura era 
internalizada e a outra parte terceirizada, realizamos 
um extenso processo de análise do modelo de negócio 
e constatamos que o melhor modo para ganharmos 
agilidade e escalabilidade seria terceirizando todos os 

serviços operacionais com empresas que já possuem 
a estrutura e a expertise necessária para operar a loja.
Deste modo, mantemos as diretrizes gerenciais dentro 
da nossa estrutura e as demais atividades operacionais 
foram terceirizadas. O que nos possibilitou focar em 
questões estratégicas para o negócio e na busca por new 
business models, ao mesmo tempo em que garantimos 
que a operação seria realizada com excelência por 
nossos parceiros.

Andressa Lima
E-commerce
ROCHE
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Há quanto tempo 
as lojas virtuais 
de indústrias 
estão no ar?

Não é de se espantar que quase  
80% das lojas virtuais de indústrias  
tem menos de 4 anos de operação.  
Isso acontece devido a expansão do 
e-commerce nos últimos anos, e o 
mercado industrial vem acompanhando, 
apresentando grandes oportunidades de 
crescimento em diferentes áreas.



48,1%

32,1%

menos de 5%

mais de 20%

de 5% a 10%10,9%

9% de 10% a 20%
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Quanto o e-commerce 
está representando no 
faturamento das indústrias?

No quesito faturamento, o relatório mostra que para mais 
de 40% das indústrias o e-commerce já tem representativi-
dade acima de 2 dígitos. Quando falamos de indústrias,  
é importante lembrar de operações já consolidadas para  
a venda física, e um desafio grande para o e-commerce 
alcançar seu faturamento. E se correlacionarmos com a idade 
das lojas onde a maioria tem no máximo 4 anos, é possível 
identificar o potencial que o e-commerce tem de alavancar as 
vendas dentro da indústria.
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Quanto o e-commerce está representando 
no faturamento das indústrias?

O Grupo amadureceu seu entendimento sobre as 
vendas D2C digitais e os processos de experimentação 
e mudança. Pela atuação no ramo de saúde e o 
reconhecimento da marca como sendo a mais premium 
do mercado. Nossos resultados estão em franco 
crescimento e as vendas online catapultaram. Estamos 
positivos e confiantes no aporte de investimento que 
vamos fazer em 2020 e 2021 na expansão dos canais 
digitais e novos formatos de comunicação com o cliente.

Hudson Oliveira
Head of Digital & 
Business Performance
ESSENTIAL NUTRITION
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A estrutura do setor 
do e-commerce da 
empresa fica sob 
responsabilidade 
de qual área?

Ao falar de estrutura, um dado que 
chama a atenção na pesquisa é a  
quantidade de indústrias que não possuem 
um time específico de e-commerce.  
Das ouvidas, 38,5% deixam o setor sob a 
gestão da área comercial, enquanto 35,3% 
já possuem uma área específica na 
empresa voltada às vendas online.
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A estrutura do setor do e-commerce da empresa 
fica sob responsabilidade de qual área?

Isso ocorre devido ao fato de que a indústria ainda está 
compreendendo onde o e-commerce se encaixa dentro de 
sua estrutura. Se é um canal de vendas, ou novo produto 
ou um novo modelo de negócios.
Além disso, o faturamento do e-commerce, versus o 
faturamento da indústria ainda não justifica a criação de um 
departamento específico para o e-commerce.

Andressa Lima
E-commerce
ROCHE
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Os desafios da 
indústria brasileira 
para adaptar-se 
ao e-commerce
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Os desafios da indústria brasileira para 
adaptar-se ao e-commerce

Acredito que os 3 maiores desafios aqui são relacionados a questão 
do faturamento do canal versus o faturamento da indústria em 
seus canais já existentes, e também ao entendimento de como esse 
canal pode ajudar a empresa a alcançar seus objetivos.
Neste sentido cabe buscar alternativas estratégicas para o 
e-commerce dentro da empresa, além das ações que a indústria já 
realiza no varejo tradicional. Essa diferenciação ajudará a mostrar 
as possibilidades estratégicas do e-commerce e ajudará a driblar 
a questão do conflito de canais. A partir da visibilidade de como o 
e-commerce pode se encaixar nas diretrizes estratégicas da empresa 
sem impactar os canais já existentes, novas oportunidades surgem 
com maiores investimentos e apoio.

Andressa Lima
E-commerce
ROCHE
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Os desafios da indústria brasileira para 
adaptar-se ao e-commerce

Os principais desafios desse setor são dois: primeiro uma 
questão de infraestrutura, porque o core da indústria de 
fato não é fazer venda no varejo, então nem sempre  
ela tem as melhores ferramentas e nem estrutura para 
fazê-la. Esse é um cuidado que tem que estar sempre 
sendo tomado pelo gestor do negócio, mostrando a 
importância da atualização de ferramentas, de novos 
sprouts de venda e principalmente trazendo produtos 
exclusivos para esse canal, que é justamente o segundo 
embarreiramento que é o conflito desse canal, como é que 
você faz a venda desse mesmo produto, diretamente da 
indústria e essa venda está sendo feita do varejo?
Existem duas formas, uma é deixando esse produto muito 
acima do valor, ou até um valor razoável, que ainda o varejo 
entende como algo que pode ser uma concorrência desleal. 

Porém quando você traz esse produto com características 
diferentes ou até mesmo só uma cor diferente, você 
consegue fazer esses mesmos testes a preços competitivos 
de uma maneira que não vá ficar deslocado do mercado 
para ter vendas reais, e diminuir esse tipo de problema.
Evidentemente que isso nunca vai ser 100% de um canal 
direto, mas o esforço tem que ser muito grande, para 
produtos exclusivos e cauda longa, aqueles produtos que 
vendem em menor quantidade pra cada venda, mas tem 
uma quantidade de armazenagem muito grande. 

Erico Souza
Head of E-commerce
MIDEA CARRIER
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Qual a aceitação dos canais 
(representantes, varejistas, 
franquias) (se houver) para 
o e-commerce D2C:

Quando falamos de indústria no e-commerce,  
a grande dor que vem é: “Como vou evitar os conflitos de 
canais?”. Para mais de 43% das indústrias que fazem  
D2C, essa relação é boa ou muito boa, isso apresenta 
uma aceitação e uma melhora efetiva no relacionamento 
Indústria e canais quando o assunto são as vendas online. 
A busca por estratégias que trazem essa maturidade ao 
negócio é fundamental no dia a dia da indústria.
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Qual a aceitação dos canais (representantes, 
varejistas, franquias) (se houver) para o 
e-commerce D2C

Thiago Porfiro
Customer Solutions Coordinator
HÍBRIDO

“E-commerce na indústria não é só tecnologia, para mim, o principal 
desafio a ser superado, e que deve ser prioritário em uma indústria 
que está entrando no mundo do e-commerce, é quebrar seus 
próprios paradigmas. Transformação digital não pode ser somente 
um termo bonito para se ter em slides de uma apresentação. 
O conselho, diretoria, gerência e colaboradores têm que acreditar no 
modelo digital! Têm que acreditar em soluções atuais, priorizar o teste 
rápido com aprendizado, lutar por implementações rápidas de novas 
ferramentas e garantir o acompanhamento dos resultados disso tudo. 
Não adianta ter “uma lojinha para o pessoal do TI cuidar”, a companhia 
tem que acima de tudo, acreditar neste canal. 
O canal de e-commerce torna-se a cada dia mais potente, presente 
e necessário. Aqueles que acreditam e investem mais cedo nele, 
maiores e mais seguros ficam ali na frente.”
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Qual a aceitação dos canais (representantes, 
varejistas, franquias) (se houver) para o 
e-commerce D2C

Em vez de D2C, gosto de chamar de Fabricarejo. 
D2C é muito cool, não reflete o desafio que o digital representa para 
as indústrias e fabricantes. Para elas, entrar no digital significa 
apostar em algo que não se tem conhecimento ainda. E por isso 
vemos que mais da metade das indústrias ainda não fazem 
Fabricarejo/D2C (51,3%).
Mas, acredito que o mercado já tenha entendido que o Fabricarejo é 
o tal do “novo normal”. Somente 15,4% das indústrias disseram que a 
aceitação deste novo canal pelos parceiros foi negativa.
Faz sentido: entrar no Fabricarejo significa aumentar exposição 
da marca, criar empatia com os consumidores, permitir 
desenvolvimento de produtos melhores. No final, o bolo cresce 
e todos saem ganhando.

Keith Matsumoto
Business Growth Strategies
GOOGLE
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Conclusão

Sua indústria está num caminho de expansão D2C, ou,  
como citou o Keith, aproximando da realidade dos fabricantes:  
Fabricarejo? Através dessa pesquisa, nós buscamos trazer 
dados e insights que possam ajudar a sua indústria a traçar 
novas estratégias à respeito da sua posição no mercado digital. 

Percebemos que com o crescimento do digital, muitas 
empresas têm considerado o e-commerce como um forte canal 
de vendas, e mais do que isso: um abridor de portas. O que 
começou como um possível canal de relacionamento, passou a 
expandir oportunidades como o aumento da visibilidade da 
marca, a geração de empatia do consumidor, e a experimentação 
de campanhas e desenvolvimento de novos produtos.  

As boas práticas e os indicadores apontam que em breve 
teremos indústrias maduras no entendimento dos benefícios que 
um novo e atual canal traz.

É claro que os desafios são muitos. O faturamento do canal 
digital, por exemplo, apesar de crescente, na maioria das vezes 
não representa uma grande porcentagem se comparado com o 
faturamento integral de uma empresa já consolidada. 

Esse fator justifica a apresentação de outros desafios como 
a pouca velocidade da indústria para compreender onde o 
e-commerce se encaixa dentro de sua estrutura, negócio e 
cultura. Também é necessário analisar e trazer à tona as possibi-
lidades estratégicas que o e-commerce oferece para ajudar a 
alavancar as vendas e driblar os conflitos de canais.

Para iniciar e consolidar cada vez mais essa empreitada,  
é preciso acreditar nas soluções atuais, nas novas ferramentas, 
nas implementações ágeis, ter uma equipe capacitada e especiali-
zada, que saiba executar com expertise esse desafio, e acompa-
nhar os resultados, fazendo com que todos saiam ganhando.
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