
on time" (algo como "O mundo
em tempo" em uma tradução
literal). A ficção já nos deu um
tira-gosto do compromisso da
empresa e de como ela funciona
no filme "Náufrago". Como não
lembrar do personagem Chuck
Noland, vivido por Tom Hanks,
obcecado pelas regras do relógio
que, mesmo após quatro anos
afastado da civilização, fez questão
de levar pessoalmente o pacote
salvo até seu destino, como se
somente assim pudesse ter o
sentimento de missão cumprida.

Pois é, fazer jus à própria
alcunha não é tarefa das mais
simples. Imagine o quão

engenhoso não há de ser o
esforço diário de fazer um pacote
qualquer chegar do outro lado
do mundo quase que num passe
de mágica. Há um longo trajeto
a ser trilhado para se encurtar as
distâncias e alcançar esse grau de
eficiência. A história da FedEx
começava a ser escrita em 1965,
quando o então jovem formando
da Universidade de Yale esboçava
o projeto que se converteria
em uma das maiores empresas
de logística do mundo.

Questionando a viabilidade
econômica do uso das rotas de
passageiros para trafego aéreo de
cargas, Smith escreveu um artigo
que apontava a necessidade de se
ter um sistema específico para
cargas, que permitisse remessas
como medicamentos e peças com
prazos de entrega preestabelecidos.

Seis anos depois, a idéia
tomava formas mais concretas
e, em agosto de 1971, Smith
adquiria a primeira frota da
empresa com a compra do
controle acionário da Arkansas
Aviation Sales, companhia de
Little Rock, no Estado de
Arkansas. Com muito cálculo e
planejamento, dali em diante
não tardou muito para que o
empresário conseguisse colocar
em prática o sonho de entregar
encomendas de um a dois dias,
iniciando as operações da Federal
Express oficialmente em 17 de
abril de 1973, com 14 aeronaves
saídas do Aeroporto Internacional
de Memphis, no Tennessee, no
qual fixou sede desde então.



Nada como um negócio
inovador e bem conduzido! A
empresa criada por Smith cresceu
rapidamente e hoje goza de um
faturamento anual superior a 21
bilhões de dólares. Com mais de
139 mil funcionários no mundo
inteiro, a companhia atua em mais
de 220 países e territórios, com
uma frota de aproximadamente
44 mil veículos motorizados e
669 aeronaves. Como ela faz isso ?

Se meu pacote falasse...
... provavelmente ele diria que

viajou com segurança, foi
escaneado no mínimo 32 vezes
até chegar a seu destino, conheceu
"companheiros" do mundo

da FedEx, um vôo tranqüilo, sem
sofrer prejuízos com crise área e
no conforto de uma embalagem
pensada especificamente para o
seu perfil. Tudo isso seria
verdade. Cada etapa em que a
encomenda passa é traçada
estrategicamente e controlada
com rigor, de ponta a ponta,
desde antes mesmo da coleta.

Tudo começa com a solicitação
do serviço. O cliente entra em
contato com o departamento de
atendimento ao cliente por meio
do 0800 7033339 e solicita uma
coleta. Se preferir, ele pode
ir até um dos centros de serviço
de envio mundial da FedEx
Express ou nos mais de 35 pontos
autorizados. A solicitação é
enviada para uma das centrais de

operações, que já
identifica qual
courier é responsável
pela região da coleta.
No Brasil, a FedEx
mantém estações
próprias nas cidades
de Campinas (SP),

São Paulo (SP), Rio de Janeiro
(RJ) e Porto Alegre (RS). Em
outras localidades conta com a
operação realizada por sua rede
de transportadoras licenciadas.

Munido do PowerPad - um
computador de mão wireless — q
courier visualiza a solicitação e
programa a coleta em sua rota. A
partir do instante que o pacote é
recolhido, essa informação é
inserida no PowerPad e enviada
para a rede interna da FedEx
Express, ficando disponível na
internet, com todo o seu trajeto
acompanhado pelo cliente até a
assinatura de quem irá recebê-lo
no momento da entrega, que
também é realizada no próprio
display do dispositivo.

Com o pacote recolhido, o
courier retorna à central de
operações, na qual todas as
encomendas são classificadas,
roteirizadas e encaminhadas; no
caso do Brasil, para o aeroporto
de Viracopos, em Campinas.
"Para a segurança, controle e o
acompanhamento do cliente, cada
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embalagem transportada pela
FedEx recebe um roteirizador.
Durante o trajeto, cada pacote é
"escaneado", o que permite ao
cliente rastrear sua encomenda
em tempo real, sabendo
exatamente a localização da
entrega por meio do nosso site",
explica Carlos lenne, diretor-
geral executivo para o distrito
Mercosul da FedEx Express.

Em Viracopos, mais uma
triagem é feita em todos os
pacotes, passando por um aparelho
de raio-x e depois pela área
alfandegária, na qual são
verificados os documentos
necessários para seguir ao
destino final. Se forem para a
América Latina, os pacotes
seguem direto para Buenos
Aires, se não vão para o Super
Hub, em Memphis, aeroporto e
central de cargas da companhia
de onde são redistribuídos até o
local de entrega.

A tecnologia é a grande
aliada desse processo. Para
viabilizar o controle de todas as
etapas, a FedEx investe mais de
um bilhão de dólares por ano em
tecnologia da informação.
"Desde 2000, a FedEx já investiu
globalmente mais de 200 milhões
de dólares em novas tecnologias
e serviços wireless", destaca lenne.

E não é à toa. Na briga contra
o tempo e pela manutenção e
aprimoramento da companhia -
desafios comuns a qualquer
empresa, mas que se impõem
com mais força para quem ocupa
a dianteira no setor — muitas
vezes é justamente ela, a
tecnologia, responsável por prover
o diferencial necessário para

deixar cada vez mais clientes
felizes e concorrentes
preocupados. Serviços como o
FedEx Insight, que permite a
obtenção do status de todos os
envios do cliente por e-mail,
internet ou aparelhos wireless,
por exemplo, ou o Global Trade
Management, um sistema em
que o cliente consegue gerenciar
seus envios e emitir toda a
documentação necessária para
a importação ou exportação
de seus produtos pelo seu
próprio computador.

Há, ainda, o ShipManager,
uma ferramenta on-line que
permite ao cliente solicitar uma
remessa para qualquer lugar e
remeter fora de seu escritório a
partir de 58 países com apenas
uma conta FedEx e acesso a uma
impressora a laser. E essas são
apenas algumas das opções no
portfólio possíveis graças ao
aporte tecnológico e que ajudam
a reforçar a posição que a
companhia ocupa no mercado.

Certamente o sucesso de idéias
como a de Frederick W. Smith
ajudaram a tornar o mundo
muito mais estreito. Os envios
ainda têm prazos diversos, ao
gosto e bolso do freguês, mas a

promessa de conseguir entregar
um pacote "são e salvo" em seu
destino, por assim dizer, em até
um dia já foi cumprida.

Enquanto não inventarem o
teletransporte ou outro meio de
locomoção mais modesto que
esse, porém mais ágil do que os
existentes, o desafio de encurtar
ainda mais o tempo parece já ter
seus limites transpostos pela
companhia. O "mundo em
tempo" está conquistado. O que
mais faltaria à FedEx?

A escala, talvez. Um universo
de pequenas e médias empresas
que não exportam ainda
permanece inexplorado,
principalmente em países
emergentes como o Brasil.
"Apenas 3% das PMEs
brasileiras estão exportando.
Queremos conseguir elevar esse
número para pelo menos 40%.
O grande entrave ainda é o
desconhecimento", aponta lenne,
revelando o novo alvo das
atenções da companhia.

Movimentos nessa direção
já foram feitos e começam a
gerar resultados, mas há aí outro
longo trajeto a ser trilhado pelo
império da logística e assunto
para uma outra história.

S E T E M B R O

Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 6, n. 79, p. 60-62, set. 2007.




