
Em dezembro de 2006, mais de 14,4 mi-

lhões de brasileiros acessaram a internet e fica-

ram em média 21 horas e 39 minutos conectados,

segundo o Ibope NetRatings. Entre os motivos

que atraem tantas pessoas para a web estão os

sites de e-commerce. As lojas online registraram

faturamento de R$ 4,4 bilhões no ano passado, o

que significa um aumento de 76% sobre 2005.

As projeções apontam que em 2007 este número

vai bater na casa dos R$ 6 bilhões. Com o cresci-

mento das vendas online vem à tona a impor-

tância da logística para a consolidação do setor.

A logística pode ser feita pela própria em-

presa ou terceirizada, o que vale é ter agilidade

e a qualidade de entrega no operação, que co-

meça com a captação do pedido, passa pela ar-

mazenagem do produto e a entrega propriamen-

te dita. Esse processo deve inspirar confiança para

fortalecer ainda mais o relacionamento com o

cliente. Por isso, é preciso encarar a entrega não

como a parte final do processo da venda, mas

sim como uma geradora de oportunidade no con-

tato com o consumidor.

No caso específico do e-commerce, o ato da

entrega é a materialização de uma relação que

antes era apenas virtual, por isso ela deve ser ágil,

com embalagem adequada e sem quaisquer trans-

tornos para o e-comprador. "A logística aponta a

qualidade e o perfil da empresa. Quem trabalha

com e-commerce deve passar sua imagem em to-

dos os pontos de contato com o consumidor e a

entrega é um deles", ensina Fábio Vargas, diretor

e proprietário do site de e-commerce Meu Amigo

Pet. "A chegada rápida da mercadoria, com um

visual bonito ou mesmo com uma fita bem colada

satisfaz a ansiedade típica do consumidor que com-

pra via internet", acrescenta ele.

É claro que esta imagem pode ser reforçada,

ainda mais quando a distribuição dos produtos é

feita pela própria empresa com veículos e embala-

gens personalizados. E neste caso, uma grande

vantagem é poder realizar o serviço no mesmo dia



da compra, o que nem sempre é possível com trans-
portadoras terceirizadas.

Mercado ilimitado
O grande negócio do e-commerce é não ter

barreiras geográficas para a venda, pois de nada
vale estar no segmento sem aproveitar esta conquis-
ta de ter um mercado ilimitado. Mesmo empresas
pequenas podem enviar seus produtos para qual-

quer parte do mundo e neste segmento os Correios
são líderes nacionais. Em 2006, a empresa entregou
cerca de 8 milhões de encomendas feitas pela internet.

"Esse movimento cresce ano a ano, a taxas próximas
a 30%", explica Ronaldo Takahashi Araújo, líder do

departamento comercial de encomendas dos Correi-
os. Atualmente, a empresa conta com uma carteira
fixa de clientes e-commerce formada por cerca de

1.300 lojas virtuais.
Dê olho neste nicho, os Correios criaram há

alguns anos serviços exclusivamente voltados para
o e-commerce, como é o caso do e-Sedex. "No inicio

da década de 1990, quando o comércio eletrônico
começou no Brasil, precisamos lançar serviços para
nos adequarmos a este nicho. O e-Sedex tem o
custo mais barato e possibilita facilidades como o
pagamento na entrega; coleta nos pontos determi-

nados; porta a porta, com pelo menos duas tenta-
tivas por dia; o aviso de não entrega; seguro auto-
mático e mesmo a devolução ao remetente no caso
de desistência ou troca", explica Takahashi. Hoje
em dia, a empresa orgulha-se de transportar cerca
de 70% das vendas do todo comércio eletrônico
brasileiro, no que se refere a encomendas de até
30kg, segundo dados da própria empresa.

Os Correios também oferecem serviços inter-
nacionais, como o SedexMundi e contam com uma
equipe especialmente voltada para a área de

logística. "Embora a maioria dos clientes utilize os
Correios apenas para a entrega, nós temos uma
área de logística integrada que envolve desde a
captação do pedido até o armazenamento e entre-
ga", explica Ronaldo Takahashi.
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