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O site da Ricardo Eletro, rede que integra a Máquina de Vendas, está entre os dez endereços 
que receberam maior número de reclamações de consumidores por entregas fora do prazo, no 
trimestre de novembro de 2010 a janeiro de 2011, segundo o Procon-SP. No topo da lista, 
divulgada ontem, está a B2W (Americanas, Submarino e Shoptime).  
 
A Máquina de Vendas garante que o problema já foi sanado. "Investimos R$ 4 milhões em um 
novo software em novembro, aumentamos de 13 para 20 o número de fornecedores logísticos, 
com quem fechamos acordos mais firmes", diz Marcelo Ribeiro, diretor de e-commerce da 
Máquina de Vendas, que reúne as redes Ricardo Eletro, Insinuante e City Lar. Por "contratos 
mais firmes" entenda-se, por exemplo, multas vultosas em caso de atraso na entrega.  
 
Há 15 dias, diz Ribeiro, a empresa trabalha com um dia de entrega adiantado. "É a primeira 
vez que isso acontece desde o lançamento do site, em 2009", diz Ribeiro. No ano passado, o 
canal on-line representou 6% das vendas totais da Máquina de Vendas, o equivalente a R$ 340 
milhões. Em 2011, o montante deve ser de R$ 750 milhões.  
 
A Direct, que entrega de linha branca para grandes varejistas, afirma que apenas 1,5% das 
encomendas têm atraso. Isso em um ambiente de vendas em alta. "Em janeiro e fevereiro 
mantivemos o mesmo pico de 1 milhão de entregas por mês que tínhamos atingido no Natal", 
diz Tiago Fus, gerente de operação da Direct. O bom desempenho, diz, está baseado na 
escolha criteriosa dos parceiros. Da sua frota de 1,1 mil caminhões, só 380 são próprios. A 
empresa aluga os veículos e contrata a mão de obra. "Quem não consegue reinvestir no 
negócio é descartado".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2011, Empresas, p. B6. 


