
período de final de ano costuma 
ser o mais positivo para o setor 
de varejo. Com as festas de Na
tal e Ano-Novo, além das férias 
e o incentivo do 13° salário, as 

pessoas compram mais. O movimento 
em shopping centers, supermercados, 
restaurantes também aumenta, tornan
do o ato de sair de casa uma aventura: 
indepentende do lugar, vão ser encon
tradas longas filas. É nesse cenário que 
o e-commerce vem ganhando força ano 
após ano. Para se ter ideia, o e-bit, que 
faz a medição de compras on-line, pre
vê para o segundo semestre de 2010 um 
aumento de 30% nas vendas em rela
ção ao mesmo período de 2009. 

Assim, os varejistas, os operadores 
logísticos e as transportadoras inves
tem em ações para suprir essa deman
da. De acordo com dados do e-bit, a 
expectativa é de que 3 milhões de no
vos usuários façam pelo menos uma 
compra no segundo semestre de 2010. 
Os Correios, que entregam cerca de 65 
mil encomendas por dia através ape
nas de comércio eletrônico, vão au
mentar sua frota terrestre para atender 
esse crescimento. "Para a operação de 
final de ano, os Correios vão ativar 33 
novas linhas de transporte interligan
do São Paulo a 14 Estados. As linhas 
devem permanecer em atividade até o 
fim de dezembro", explica o gerente 
corporativo de comércio eletrônico, 
Alex do Nascimento. 

Os Correios têm uma plataforma 
específica para o comércio eletrônico 
desde 2000, o e-Sedex. Essa solução 
é formatada para as lojas on-line e 
oferece serviços de coleta nos pontos 
determinados pelo cliente, entrega 

porta a porta (três tentativas), aviso de 
não recebimento, informações on-line 
e rastreamento da encomenda pela i n 
ternet. A previsão da empresa é de que 
no último bimestre o e-Sedex cresça 
30%. Só os Correios são responsáveis 

pela movimentação de 34% dos pro
dutos de até 30 kg comercializados 
pela internet no Brasil. A companhia 
também anunciou que a cobertura do 
e-Sedex vai aumentar de 158 para 205 
cidades brasileiras. 



A DHL também criou uma platafor
ma específica para o e-commerce, que 
está em atividade desde o mês de ou
tubro de 2010, o DHL XML Services. De 
acordo com a diretora de marketing da 
empresa, Juliana Vasconcelos, muitos 
clientes da DHL já adquiriram a solução 
que funciona através de uma interface 
web, conectando a DHL à seu cliente. 
"Para empresas de grande porte que 

fazem gerenciamento de estoque, a fer
ramenta completa esse processo, trans
mitindo a informação de que o produto 
adquirido pelo site deve ser retirado do 
estoque e encaminhado ao transportador 
logístico", afirma. A empresa também 
contratou parceiros para suportar o 
volume adicional. Como o serviço é 
recente, a DHL ainda não tem previsão 
de como serão as vendas on-line para o 

final do ano, mas a perspectiva é positi
va. De acordo com Gerson Rolim, da Câ
mara Brasileira de Comércio Eletrônico 
(camara-e.net), o último bimestre do ano 
deve gerar cerca de R$ 3,3 bilhões para 
o comércio eletrônico nacional. 

Assim como os Correios e a DHL fa
zem as operações dos clientes, alguns 
dos grandes varejistas do país também 
contam com o apoio de operadores lo-
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gísticos. A Total Express é responsável 
pelas operações da Saraiva.com, Sacks 
Perfumes, Netshoes, Fnac.com e Wal-
Mart.com. Para a demanda de fim de 
ano foram investidos mais de R$ 2 mi
lhões, além da contratação de 100 fun
cionários, aquisição de empilhadeiras 
e transpaletes elétricos, ampliação do 
centro operacional em 6.000 m 2 , com
pra de 15 veículos e abertura de 8 f i 
liais. A empresa se planeja para o perí
odo de final de ano desde o começo do 
2° semestre, já que a previsão de cres
cimento em relação a 2009 é de 58% e 
o e-commerce representa 87% das ope
rações. Entre seus clientes, o que mais 
de destaca é o Walmart, reconhecido 
recentemente como o melhor site de 
compras do Brasil. A rede de hipermer
cados aproveita a boa fase do comércio 
on-line para incluir novas categorias de 
vendas no seu site, que recebe mais de 7 
milhões de visitantes por mês. No total 
são 50 mil opções de compra em mais 
de 18 categorias, que devem chegar a 
21 até o final de 2010. 

Mesmo com as mais diversas opções 
de compra, alguns setores se destacam 
nas vendas on-line. Os mais "deseja
dos" da internet são os livros e revis
tas, produtos de saúde e beleza para as 

mulheres e principalmente eletroeletrô-
nicos e artigos de informática. Essa área 
deve representar 9% do consumo para 
o Natal (período entre 15/11 e 23/12) 
de acordo com a camara-e.net. 0 Grupo 
Pão de Açúcar já percebeu essa procura 
e hoje dedica parte de seu faturamen
to para o e-commerce. Só o extra.com. 
br foi responsável, em 2009, por 2% do 
total de vendas do Grupo, ainda conta 
com outras nove bandeiras que partici
pando da contribuição de vendas. Já o 
Ponto Frio teve 160,5% de aumento no 
comércio eletrônico no mesmo ano. 

Desde sua união com as Casas Bahia 
em dezembro de 2009, o Grupo planeja 
a unificação dos sites casasbahia.com.br, 
extra.com.br e pontofrio.com.br em uma 
plataforma só. De acordo com dados di
vulgados pela empresa, essa integração, 
que vai ocorrer ainda este ano, deve ge
rar faturamento superior a R$ 2 bilhões. 

Vai e volta 
Mas não é só para as entregas que 

as empresas devem estar preparadas. Um 
produto com defeito ou devolvido tam
bém precisa ser recuperado, enquanto o 
cliente aguarda por um novo. A DHL faz 
o recolhimento porta a porta e ainda dis
põe do gerenciamento de solicitações de 
coleta (GSC), feito de modo eletrônico. 

Nos Correios o volume de devoluções 
em 2009 foi de 5%, mas para garantir 
a agilidade na operação, a empresa tem 
três modalidades de logística reversa: 
porta a porta; em agências; e simultânea 
coleta domiciliar simultânea à entrega 
de novo produto. 

Acostumado à praticidade na hora 
da compra, o e-consumidor é mais exi
gente com prazos, fazendo com que as 
empresas e transportadoras dependam 
de sistemas eficientes para a entrega no 
dia certo, na hora certa. 
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