
A
s 250.000 unidades de cosméti-
cos produzidas mensalmente pela
Kendra, uma fábrica de Curitiba,
chegam às mãos dos consumido-
res de diferentes regiões do Brasil
por intermédio de revendedores

porta-a-porta. São mais de 250 espalhados pe-
lo Brasil. A ligação entre a fábrica e esses repre-
sentantes comerciais se dá de diferentes formas.
Primeiramente a Kendra manda os catálogos e as
amostras pelos Correios — tanto pelo sistema de
remessa convencional como pelo expresso, o Se-
dex. Quando os revendedores fazem os pedidos,
por telefone ou pela internet, a empresa despacha
os lotes de mercadoria por caminhões. "Chego a
trabalhar com dezenas de transportadoras simul-
taneamente", diz o dono da Kendra, José Eurico
Rauen. Com 70 empregados fixos, a empresa ter-
ceiriza os serviços de logística desde a sua funda-
ção, em 1993. Rauen diz que para saber qual trans-
portadora usar, assim como se vai mandar uma
encomenda com data programada ou por serviço



expresso, leva em conta diversos fatores. Entre
eles, o tipo e a quantidade de produto, a distância,
o preço do serviço, e o prazo exigido para recebi-
mento da encomenda.

Essa é apenas uma das facetas do mundo da lo-
gística. Ele vai muito além do transporte de mer-
cadorias de um lado para o outro. Compreende,
por exemplo, as diferentes etapas que envolvem
todo o processo produtivo de uma empresa. Da
chegada de matérias-primas até a saída do pro-
duto para ser entregue ao cliente, passando pela
administração do seu armazenamento e o plane-
jamento dos roteiros de distribuição. Incluem-se
também no conceito de logística os serviços adi-
cionais, como a preparação da embalagem, o de-
sembaraço aduaneiro (no caso das importações e
exportações), a montagem de kits promocionais e
a logística reversa, que consiste na coleta de pro-
dutos após o seu uso,- seja para reciclagem ou tro-
ca. Por se tratar de um assunto tão extenso, nesta
reportagem abordaremos basicamente os serviços
de entrega de mercadorias. Caso você queira in-
formações sobre armazenamento, pode acessar no
nosso site (www.globo.com/pegn) a reportagem "No
lugar certo, na hora exata", publicada na edição de
dezembro.

FROTA TERCEIRIZADA
Para algumas grandes empresas que movimentam
uma elevada quantidade de produtos compensa
investir em uma frota própria e montar um de-
partamento de logística. Mas para a esmagadora
maioria, especialmente as pequenas e médias, a
melhor alternativa é a terceirização, segundo es-
pecialistas. "É um caminho para que o pequeno
empresário disponha de serviços flexíveis a custos
reduzidos", afirma o consultor de produtividade
Júlio Alencar, do Sebrae-SP. "Uma frota própria
demanda despesas com manutenção, o que é um
péssimo negócio quando as vendas diminuem.
Isso vale tanto para a pizzaria que faz entregas no
próprio bairro como para a fábrica que envia mer-
cadorias para regiões distantes", afirma.

Mas como selecionar uma empresa prestadora de
serviços de logística? Para facilitar a escolha, con-
forme o perfil e as necessidades de cada empresa,
preparamos o quadro na página ao lado. Os valores
dos serviços são uma simulação de remessa de uma
carga de 30 quilos de São Paulo para Porto Alegre e
outra de São Paulo para Chicago, nos Estados Uni-
dos. São uma referência para que você tenha uma
noção dos preços praticados no mercado.

ALGUMAS EMPRESAS, como os Correios, ofere-
cem descontos para empresas cadastradas no seu
site. "Para elas, o serviço de coleta de mercadorias
em domicílio sai 30% mais barato", afirma Ricardo
Fogos, gerente corporativo de Encomendas Eco-
nômicas dos Correios. Recentemente, os Correios
baixaram o valor mínimo exigido para cada en-
comenda de clientes cadastrados de R$ 500 para
R$ 100. Medidas como essa têm contribuído para
um aumento significativo do número de contratos
firmados com pequenas e médias empresas. Fogos
afirma que há dois anos eram 2.300 as empresas
cadastradas no sistema de envio econômico com
entregas programadas. Hoje são 5.000, um cresci-
mento de 117%.

Os Correios oferecem ainda um serviço exclu-
sivo para as empresas cadastradas, o de logística
reversa, jargão do setor para a devolução de mer-
cadorias. Implantado em 2005 em 565 municí-
pios, hoje ele já está disponível em mais de 2.000
cidades. No ano passado, por esse sistema foram
movimentadas 900.000 encomendas. Nas loca-
lidades onde o serviço ainda não foi implantado,
os Correios oferecem outra alternativa: o e-ticket.
Para utilizar essa ferramenta, a empresa que ven-
deu o produto pode entrar no site dos Correios e
preencher um formulário. O sistema emite auto-
maticamente o e-ticket, que funciona como uma
autorização para que a agência mais próxima da
casa desse consumidor receba a mercadoria e a
envie ao fornecedor, que é quem paga a conta pelo
serviço, claro. Os Correios cobram pela logística
reversa o mesmo valor que o de uma entrega tra-
dicional, mais uma taxa adicional de R$ 5.

A expectativa é que a demanda por serviços de
logística reversa continue crescendo e se torne
um capítulo à parte no que diz respeito ao trans-
porte de mercadorias. Isso se deve a dois motivos
em particular. Um é a crescente preocupação das
empresas com o tema sustentabilidade. "A coleta
de materiais usados para reciclagem, como ba-
terias e embalagens, aumentará cada vez mais",





afirma o professor Paulo Roberto Leite, presiden-
te do recém-criado Conselho de Logística Rever-
sa do Brasil. O outro é o aumento incessante das
vendas pela internet.

MONITORAMENTO DAS MERCADORIAS
Qualquer que seja o seu ramo de negócio ou o tipo
de transporte que pretende contratar, uma coisa é
certa: não há necessidade de investir em softwares
específicos para monitorar os serviços prestados
por terceiros. A maioria das empresas de logísti-
ca costuma fornecer aos clientes informações em
tempo real sobre a posição das encomendas, além
de data e hora das entregas. Esses dados podem
ser enviados aos clientes por e-mail ou acessados
pelo site da prestadora do serviço. Essas comodi-
dades, porém, têm um preço. "Por isso, antes de
fechar qualquer contrato é preciso avaliar se os
recursos oferecidos realmente são necessários pa-
ra o negócio", afirma o consultor Murilo Almeida,
da Quebec Consulting, especializada em logística.
"Sem esse cuidado, o empresário corre o risco de
pagar mais à toa" diz.

Um ponto crucial a ser avaliado é a rapidez na
entrega. Mas, ao contrário do que se imagina, nem
sempre ela é imprescindível. "Não adianta des-
pachar um produto por um sistema expresso se
o cliente não está disposto a pagar por isso e po-
de esperar alguns dias pela encomenda", afirma o
professor Sérgio Bio, do Centro de Pesquisa em
Logística Integrada, Controladoria e Negócios (Lo-
gicon) da Faculdade de Economia e Administração
(FEA/USP). Essa pessoa prefere ter alternativas de
entregas pelas quais possa pagar menos pelo fre-
te. Para efeito de comparação, uma remessa de 30
quilos via Sedex de São Paulo para Porto Alegre
sai por R$ 148,80 e chega no próximo dia útil. Se
for por entrega programada não urgente, que leva
até cinco dias úteis, custa R$ 66,60, uma diferen-
ça superior a 55%.

O serviço de entrega expressa é oferecido tam-
bém por pequenas firmas que, em geral, utilizam
veículos próprios para transporte rodoviário em
cidades próximas e vôos de companhias aéreas

para entregas em outras regiões. É o caso da Cour-
rier Brasil, de São Paulo, que tem parceria com a
TAM. Ela reserva espaço em vôos da companhia
aérea e só despacha as encomendas após juntar
um volume mínimo. Se a encomenda de 30 quilos,
de São Paulo para Porto Alegre, for entregue pela
Courrier Brasil, o serviço custará R$ 109,53 e che-
gará em até 48 horas.

Para saber se o preço do transporte está adequa-
do ao produto que pretende enviar, o ideal é calcu-
lar o custo para cada peça, segundo Cláudio Garbi,
dono da Gabi Fashion, fábrica de calçados de Barra
Bonita, no interior paulista. "Fornecemos para lo-
jas de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e Espí-
rito Santo", diz o empresário, que contrata trans-
portadoras rodoviárias para a distribuição de seus
produtos. Ele usa como parâmetro os custos de
logística das entregas aos clientes mais distantes,
que no seu caso ficam em Goiânia, a 1.200 quilô-
metros. O preço de venda de cada par de calçado
sai, em média, por R$ 26, enquanto o frete fica em

R$ 0,38. "É um valor que o lojis-
ta pode repassar ao consumidor
final praticamente sem impacto
nenhum no preço da mercadoria,
mesmo no caso de produtos po-
pulares", afirma.

Além de analisar o custo do
frete, é preciso contabilizar as



perdas com danos e extravio das mercadorias du-
rante o transporte, segundo Almeida, da Quebec.
"Com essas informações em mãos, o empresário
terá mais facilidade para renegociar preços com o
fornecedor ou até mesmo escolher outro."

Há casos de empresários que colocam em risco
o próprio negócio justamente por não controlar
de perto a qualidade dos serviços oferecidos pe-
lo operador logístico. Foi o que aconteceu com a
Toymania, uma loja virtual de brinquedos com es-
critório no Rio de Janeiro. O dono, Rodrigo Araújo,
conta que desde o início do negócio, em 2002, usa
serviços terceirizados para enviar mercadorias aos
clientes. Em 2006 ele resolveu mudar de fornece-
dor, para economizar no preço do frete. Mas o ba-
rato saiu caro. "A transportadora atrasava as entre-
gas com freqüência", diz Araújo. O problema é que
ele só tomou conhecimento da situação pelo pior
caminho: uma chuva de reclamações dos clientes.

INDICAÇÃO PRÉ-APROVADA
Uma fábrica que fornece para lojistas pode pedir
dicas de operadores logísticos aos próprios clien-
tes. "Certamente eles irão sugerir o nome de uma
empresa cujo serviço já aprovaram", afirma o pro-
fessor José Francisco Azank, consultor da Logicon.
É uma estratégia que costuma funcionar, garante
Marcelo Yamasita, sócio da Dona Flor, uma fábri-
ca de móveis para jardim e piscina localizada em

Cambe, interior do Paraná. No caso da Dona Flor,
que tem clientes de norte a sul do país, a tática
tem um complicador extra: quando uma carga tem
de ir para regiões muito distantes, é comum ser
preciso recorrer a pelo menos duas transporta-
doras para cumprir todo o trajeto. Isso porque é
difícil encontrar, mesmo entre as empresas espe-
cializadas, uma que cruze o país de ponta a ponta.
Nesses casos, ocorre o chamado redespacho, ex-
pressão usada para definir a transferência da carga
de um operador logístico para outro, que comple-
tará o percurso.

Yamasita diz que para escolher a empresa de
logística faz a seleção pelo circuito inverso em
relação ao trajeto que os móveis percorrerão. "O
cliente sugere o nome das transportadoras que
chegam até ele e nós pesquisamos as que podem
fazer a outra etapa do caminho, partindo da nos-
sa fábrica." A Dona Flor produz aproximadamente
2.000 móveis por mês, dos quais pelo menos 700,
o equivalente a 35% da sua produção, são vendi-
dos para lojas de São Paulo, Recife, Brasília, Rio
Grande do Sul e Brasília.

Uma das transportadoras que atendem a Dona
Flor desde a sua fundação é a Vip Express, empre-
sa especializada no setor moveleiro e que tem en-
tre os clientes a sofisticada rede de lojas de móveis
Artefacto. "Nossos profissionais são treinados para
manusear todos os tipos de móveis e os baús dos



caminhões são revestidos internamente com man-
tas especiais, para proteger as peças", afirma Wagner
Soares de Oliveira, gerente comercial da Vip Express.

SERVIÇOS FLEXÍVEIS
A Dona Flor também só trabalha com fornecedores
logísticos que oferecem seguro total contra danos
ou extravio de mercadorias. Quem já precisou usar
o serviço conhece a sua importância. É o caso das
empresárias Silvia e Raquel Borini, sócias da Sun
Gold, uma confecção de moda praia de São Paulo.
Em uma ocasião elas contrataram uma empresa —
por sugestão do cliente — para enviar uma carga
de mil peças de roupas para uma loja em Miami.
Misteriosamente, porém, as peças chegaram sujas
ao destino e precisaram ir direto para a lavanderia,
gerando um custo adicional que não estava previs-
to pela Sun Gold. "E tudo o que a transportadora
fez foi pedir desculpas", diz Silvia. No dia-a-dia,
porém, a Sun Gold, que exporta metade de sua pro-
dução, procura trabalhar sempre com uma mesma
empresa de logística, porque assim consegue des-
contos significativos em cada remessa e administra
melhor eventuais problemas como o ocorrido.

As grandes empresas interna-
cionais de logística, como FedEx
e UPS, oferecem no Brasil basica-
mente serviços de importação e
exportação e prestam assessoria
gratuita para as pequenas empre-

sas que ainda não estão acostumadas a atuar no
comércio internacional. "Orientamos, por exem-
plo, quanto à documentação necessária e damos
dicas de como melhor embalar os produtos", afir-
ma Kátia Tavares, gerente de marketing da UPS.
Segundo ela, em 2004 a UPS tinha 6.300 clientes
cadastrados na categoria pequena e média em-
presa no Brasil. Atualmente esse número passa
de 7.600.

A DHL, que além do mercado internacional
também atua no mercado interno, está de olho na
crescente demanda na área de logística por parte
das pequenas empresas locais e vem buscando
flexibilizar os serviços oferecidos. "O empresá-
rio pode contratar entregas apenas entre portos
e aeroportos ou cujo destino final seja o endere-
ço do cliente em qualquer parte do mundo", diz
Cristina Bishop, diretora da DHL. A importância
crescente dos serviços de logística mostra que
esse é um fator cada vez mais decisivo para o su-
cesso de qualquer negócio. Afinal, de que adianta
o produto de uma empresa ter qualidade e preço
de produção competitivo se ele chega atrasado ou
caro demais nas mãos da clientela?

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 231, p. 80-86, abr. 2008.




