
e-commerce

Empresas se preparam
para as festas
O volume no e-commerce deve crescer 70% no Natal

e aumentar investimentos em logística

Expedição de produtos para entrega: compras on-line mudaram a dinâmica logística das empresas

O
E-CoMMERCE GANHA CREDIBILIDADE

e cresce ano a ano. Segundo o relató-

rio Web Shoppers, que apresenta uma

radiografia sobre as vendas de bens

de consumo pela internet, realizado pela e-bit des-

de 2001 com periodicidade semestral, o crescimen-

to nominal das vendas no primeiro semestre supe-

rou as expectativas, sendo 79% superior ao mesmo

período de 2005.

O volume de vendas atingiu R$ 1,75 bilhão em

negócios, mesmo faturamento de todo o ano de 2004,

com maior participação de produtos de alto valor

agregado como eletroeletrônicos, informática, telefo-

nia. Só no Natal, espera-se um aumento de 65% a 70%

nas vendas, segundo informações da e-bit. A projeção

é de um faturamento de R$ 755 milhões no período.

Há cinco anos, o comércio eletrônico vive um

período de forte expansão no Brasil. Em 2005, o ne-

gócio faturou R$ 2,5 bilhões, um crescimento de 43%

sobre o ano anterior. Desde 2001, o varejo eletrôni-

co cresceu 355% e o comércio eletrônico já repre-

senta cerca de 10% do mercado de logística no País.



Operação complexa

Por trás destes resultados, está uma

complexa operação de vendas, armazena-

gem, manuseio ("picking" ou separação e

"packing" ou embalagem) e entrega direta

ao consumidor em curto prazo. Se no dia-

a-dia a rotina de um provedor de serviços

de logística para empresas de e-commerce

já é uma "loucura", em épocas de pico nas

vendas, como Dia das Mães e Natal, o vo-

lume de operações cresce expo-

nencialmente. Só um planejamento bem

estruturado faz com que os operadores

logísticos consigam absorver o impacto

destas ondas de consumo provocadas

pelas datas especiais, entregando nos pra-

zos prometidos.

A Direct Express courier, que atende

clientes como Submarino, America-

nas.com, Saraiva, Embratel, Flores On Une,

Livraria Cultura e Fnac, acaba de investir

R$ 7 milhões na renovação total de sua

frota, que conta com 250 veículos. São vans

que estão alocadas nos 13 centros

operacionais da empresa e atendem a 80%

da demanda.

Para operar essa frota, a empresa con-

ta com 300 entregadores. No entanto, a

rede de entrega da empresa pode chegar a

mil veículos, além de contar com um ban-

co de profissionais temporários para mo-

mentos de grande movimentação. "Diaria-

mente fazemos 10 mil remessas só na Gran-

de São Paulo. Na semana que antecede o

Natal, há previsão de 35 mil entregas por

dia na região e, com esses investimentos,

a nossa empresa está preparada para aten-

der esses momentos de pico", diz o dire-

tor comercial da Direct Express, Luiz

Henrique Cardoso.

Recentemente todos os entregadores

foram equipados com rádios com tecno-

logia WAP, possibilitando que os dados

da remessa sejam enviados em tempo real

para os clientes. "Se há uma inconsistência

nos dados que impeça a entrega, pode-se

corrigi-la imediatamente. Com isso, pode-

mos fazer duas ou três tentativas de entre-

gas para a mesma pessoa no mesmo dia",

explica Cardoso.

A base de consumidores virtuais alcan-

çou 4,8 milhões de pessoas, os varejistas

tradicionais estão investindo nas vendas

on-line e as lojas que operam exclusiva-

mente no mundo virtual conseguiram um

equilíbrio financeiro. Por conta disso, sites

de compras como Magazine Luiza e opera-

dores logísticos como Correios e DHL, pre-

vêem um aumento de até 90% nos negóci-

os. Para correr contra o relógio, as empre-

sas espalham centros de distribuição pelo

País e aumentam a frota de entrega, com a

ajuda de empresas terceirizadas.

O Magazine Luiza, com mais de 360 lo-

jas distribuídas em sete estados, opera

com vendas pela internet desde 2000. Em

épocas de pico de vendas, como o Dia

das Mães e o Natal, a rede aumenta o qua-

dro de funcionários em cerca de 40% para

garantir o processamento dos pedidos on-

line. "Hoje, o canal virtual, que oferece mais

de cinco mil produtos, representa, em

média, cerca de 10% da nossa receita", afir-

ma Márcio Matsuda, gerente de logística e

e-commerce do Magazine Luiza.

Em 2006, a meta é aumentar as vendas

na web em 70%. Para isso, a empresa quer

diminuir o tempo de entrega das encomen-

das e investir na diversidade dos produtos

do site. A estratégia inclui ainda a descen-

tralização da logística, com o uso de centros

de distribuição mais próximos dos clientes e

a conseqüente redução do custo do frete.

Os Correios fazem cerca de 400 mil en-

tregas de vendas on-line por mês. Contam

com mais de mil centros de operações, cin-

co mil veículos, motos, bicicletas e linhas

aéreas noturnas para remessas expressas. A

carteira de clientes inclui 1,3 mil sites, como

Americanas, com, Submarino, Saraiva.com

e Natura.
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"Somos especializados na entrega de

pacotes com peso inferior a 30 kg, mas

CDs, DVDs, livros e eletrônicos represen-

tam cerca de 50% dos itens transporta-

dos, com um ticket médio de R$ 272, por

usuário", explica Ronaldo de Araújo, che-

fe do departamento comercial de enco-

mendas dos Correios.

Segundo ele, em 2006, o volume de

pedidos deve crescer 40%, graças à dimi-

nuição da insegurança de comprar pelo

computador e ao aumento da eficiência

da distribuição. Para atender os

internautas, a empresa criou o e-Sedex,

que fechou o ano passado com quatro

milhões de encomendas ou 335 mil envi-

os por mês.

O e-commerce criou uma nova reali-

dade, de imediatismo, que não é con-

templada pelas estruturas de logística

convencionais. Segundo Pedro Donda,

Centros de distribuição foram criados para dar suporte à logística

presidente da Americanas.com, a internet

"transformou tudo, da venda entre empresas

ao estoque e distribuição" de produtos ao

consumidor. "Nas lojas físicas, os esto-

ques ficam próximos ao cliente, em regi-

ões centrais, mas na internet isso não é

preciso: centraliza-se tudo em um único

centro de distribuição, às vezes ter-

ceirizado, para atender a todo o País."

Outro problema é o alto custo da en-

trega, já que as rotas são sempre diferen-

tes e, na internet, quase todas as com-

pras são em pequeno volume. Isso tam-

bém exige grande estoque e variedade

de produtos. "Não funciona vender um

produto e mandar buscá-lo no fornece-

dor para entregar ao cliente. É preciso tê-

lo em estoque".

Carga total
O Submarino, líder entre as empresas

que operam exclusivamente no varejo

eletrônico no Brasil, também está com
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carga total para as festas de fim de ano.

A empresa investiu R$ 4 milhões em um

novos sistema de separação física de pe-

didos, que automatiza a consolidação

dos itens. Com isso, ganha agilidade na

entrega e aumenta a eficiência ope-

racional.

Com o novo equipamento, 80% dos

800 mil itens comercializados pelo site

serão separados automaticamente por

lotes, em vez de unitariamente, evitan-

do vários movimentos do operador

em uma mesma estanteria ou corredor

Depois de separado, o produto vai

para a área de embalagem e segue em

transportadores contínuos para a últi-

ma parte do processo: a expedição.

Essa etapa é terceirizada.

O Submarino é atendido por 12 em-

presas, sendo que três delas têm uni-

dades dentro do próprio centro de dis-

A automatização das operações amplia a capacidade de separação de pedidos no armazém

tribuição do cliente. A empresa está

abastecendo também o novo centro

de distribuição em Osasco, que pode-

rá estocar até 2 milhões de itens.

O Submarino alcançou crescimen-

to de 35% nas vendas brutas e 40% na

base de clientes ativos no terceiro tri-

mestre, em relação a igual período do

ano passado. As vendas totalizaram R$

211,9 milhões, e o número de clientes

ativos chegou a 1,7 milhão. Este resu -

tado é maior quando comparado ao

segundo trimestre deste ano, cujo cres-

cimento chegou a 11%. []
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