
Mantenha o comércio eletrônico nos trilhos 

P
ara o comércio eletrônico, 

tempo é o principal compo-

nente. Não há espaço para 

falhas que acarretem atra-

sos, sejam elas na d ist r i -

buição dos fornecedores, na operação 

interna ou na entrega ao consumidor 

f inal. Quem compra pela internet quer 

economizar tempo, e essa caracte-

rística fica muito mais valorizada em 

períodos sazonais, especialmente o 

Natal. Para apimentar esse cenário, 

uma pesquisa da consultoria americana 

Forrester aponta que o preço do frete é 

o principal fator de desistência de 70o 

dos consumidores que tentam finalizar 

uma compra on-line. Na mente do con-

sumidor, o que é caro tem que ser bom 

e, nesse caso, tem que chegar no prazo. 

Mas como alcançar esse resultado 

sem tropeçar nas armadilhas que os 

períodos sazonais oferecem e ainda 

se manter competit ivo? A resposta é 

planejamento e sincronização entre 

transporte e intralogistica, que também 

colabora para conservar o e-commerce 

nos trilhos. 

Perfil do mercado 
Mais do que esperar informações do 

setor de marketing com as previsões de 

venda, a logística precisa se alimentar 

de dados econômicos e indícios de cres-

cimento do mercado para se planejar. 

Por exemplo, o setor de e-commerce, 

segundo dados divulgados pela consul-

toria e-Bit, deve crescer 26o em 2011, 

alcançando o faturamento de R$ 18,7 

bilhões, sendo R$ 10,3 bilhões durante 

o segundo semestre do ano (com as 

principais datas sazonais). Em 2010, as 

vendas durante o Natal cresceram 3 5 ° o 

em relação ao ano anterior e faturaram 

R$ 2,10 bilhões, mantendo o período 

como o melhor do ano. 

Os dados apontam que a logística 

da maioria das empresas precisa de-

senvolver um plano de atuação dife-

renciada durante os últ imos meses do 

ano. Mas é evidente que há exceções, 

como é o caso do setor de chocolates, 

em que os picos de vendas acontecem 

em períodos diferentes, como a Páscoa 

e o Dia dos Namorados. 

Conhecer o perfi l dos compradores 

virtuais também faz parte dessa estra-

tégia, afinal o produto que sai do centro 

de distribuição via e-commerce vai direto 

para a porta desses consumidores. E, 

no meio de vendas eletrônicas, esse é 

um grande desafio, pois a cada ano a 

internet recebe em média 4 milhões de 

novos consumidores. Para se ter ideia 

desse volume de novos compradores, a 

pesquisa da e-Bit aponta que cerca de 

4,7 milhões de pessoas estão fazendo sua 

primeira compra virtual neste segundo 

semestre de 2011, totalizando o número 

de 32 milhões de consumidores no setor. 

E o que eles vêm comprando? 

Essa também é uma informação fun-

damental para desenhar o cenário de 

atuação logística. Segundo a pesquisa, 

o t icket médio de quem faz compra 

pela internet é de R$ 350, sendo que os 

produtos que mais entram no carrinho 

de compra são eletrodomésticos, com 

13° do total, e os de informática, com 

12° (veja outras categorias no quadro 

a seguir). Com esse per f i l é possível 
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levantar a previsão de volume de ven-

das, redesenhar o número de posições 

paletes, a quantidade de embarques, 

entre outras estratégias operacionais. 

Alinhamento 
Em períodos de pico, qualquer sinal 

de desconexão entre os setores pode 

ser prejudicial à operação. Por isso, 

para Fernando Di Giorgi, sócio-fun-

dador da Uniconsult Sistemas, tanto 

os fornecedores da cadeia de logística 

externa (fornecedores e t ranspor ta-

doras) quanto a intralogística devem 

estar tota lmente al inhados em cada 

detalhe da operação. Segundo ele, é 

enriquecedor para a logística que as 

transportadoras terceirizadas (ou não) 

apresentem seus planos operacionais, 

suas fraquezas, seus pontos fortes e 

as medidas de contigenciamento que 

pretendem colocar em prática durante 

os períodos sazonais. 

Também é importante a troca de 

informações, como a previsão de vo-

lume de vendas para o período. "Trace 

estratégias comuns com os parceiros 

para que a f rota disponível seja otimi-

zada, aumentando o número de coletas 

no centro de distribuição e operando 

em horários noturnos e de madruga-

da, quando há f rota ociosa", explica 

Fernando. O planejamento durante o 

período de pico também pode ter bons 

resultados com a inclusão de novos 

fornecedores (transporte), que podem 

disponibil izar volumes de rotas mais 

fáceis e rentáveis. Mas isso só é pos-

sível quando não há barreiras entre a 

intralogística e o setor de transportes, 

alerta o especialista. 

Disponibilidade de estoque 
O consumidor brasileiro que adquire 

produtos pelo e-commerce foi acostu-

mado a comprar e receber o produto 

em poucos dias. "Enquanto isso, nos 

Estados Unidos, esse t ipo de compra 

é planejada, pois sabe-se que o prazo 

de entrega é mais extenso do que o da 
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"Garanta a eficiência na identificação 
inserindo as etiquetas de código de barras 
também nas embalagens de entrega" 

loja física, as próprias marcas implan-

taram essa cu l tu ra" , aponta Felippi 

Perez, d i re tor de novos negócios da 

Keepers, operador logístico com ex-

periência no segmento do e-commer-

ce, e autor do l iv ro Vantagens Com-

pet i t ivas no Gerenciamento Logístico 

do E-commerce. Essa di ferença faz 

as lojas brasi le i ras oferecem prazos 

duvidosos, às vezes, com menos de 24 

horas entre compra e entrega, só para 

atender ao anseio do consumidor, o 

que, muitas vezes, não corresponde a 

capacidade operacional e volumétr ica 

do estoque. 

Mas até que essa cul tura mude, 

espaço físico continuará valendo ouro, 

por isso é estrategicamente impo r -

tante, segundo o especialista, ter em 

estoque a total idade do vo lume es-

perado para vendas com pelo menos 

um mês de antecedência. "Isso impl i -

cará o aumento da área destinada à 

Felippi Perez, Keepers: "Empresas de 

e-commerce podem prometer prazos mais 

realistas, pois mais do que entregar rápido 

o importante é entregar com eficiência" 
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estocagem, com maior compactação 

e máximo aprovei tamento da metra-

gem cúbica do armazém", acrescenta 

Fernando. Se o planejamento indicar 

a necessidade de aumentar a área de 

estocagem, procure selar parcerias 

com tercei ros com antecedência. 

Segundo Felippi, outra alternativa 

é agendar entregas periódicas com o 

fornecedor. Isso garante o abasteci-

mento cont ínuo durante o de pico de 

vendas e evita o aumento da área de 

estoque, elevando o foco da equipe à 

separação e à expedição de produtos. 

Mas p rocure se p lanejar com o 

fornecedor , pois se ele não fo r capaz 

de fazer entregas agendadas, a loca-

ção de espaços extras no mercado 

será a melhor a l ternat iva. Quanto a 

isso, Felippi aconselha a contratação 

de empresas que ofereçam a solução 

c o m p l e t a , com pos i ções pa le tes , 

equipe operacional e sistema quali-

f icados para t roca de informações. 

No entanto, não deixe de fazer essa 

c o n t r a t a ç ã o de f o r m a p lane jada 

também, pois com a chegada do f im 

do ano os preços de posição palete 

alcançam os va lores mais altos da 

tabela. 

Tais medidas são essenciais para 

não contar com a falha do fornecedor, 

que não terá capacidade de atender a 

necessidade do seu estoque em meio 

a um intenso período de vendas. O 

planejamento também é impor tante 

para possibi l i tar a concentração do 

foco às atividades de movimentação, 

separação e expedição. 

Falhas na entrega do consumidor 

f inal também devem ser descartadas. 

Imagine os mais de 4 milhões de no-

vos compradores on-l ine esperando 

por um produto que chega trocado ou 

avariado em suas residências. Serão 

milhões de pessoas insat isfei tas, que 

podem não vo l tar para esse canal de A ut
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vendas. E ninguém quer correr esse 

risco. Por esse motivo, a tecnologia de 

identif icação de itens, como os código 

de barras ou as etiquetas de RFID, e 

um bom software de gerenciamento de 

armazém, são ferramentas essenciais 

para um centro de distr ibuição vol-

tado ao e-commerce. Para Fernando, 

uma das alternativas que garantem a 

eficiência na identif icação é dispor as 

etiquetas de código de barras não só 

nos produtos, como nas embalagens 

de entrega. E as tecnologias adotadas 

também devem ser compart i lhadas 

com os parceiros de transporte para 

que todos falem a mesma língua. 

Prepare a equipe 
Três fa tores que causam erros 

operacionais devem ser afastados 

da equipe de logística em períodos 

de vendas aquecidas. São eles: susto, 

dúvida e hesitação. Para evitá- los, 

Fernando Di Giorgi, da Uniconsul t , 

indica a estruturação antecipada do 

planejamento sazonal e a comunica-

ção adequada do projeto. Mas não 

é aconselhável elevar a carga de es-

tresse com dezenas de treinamentos. 

Por isso, prepare a equipe durante 

todo o ano para mantê-los motivados, 

inclusive nos períodos de pico e for te 

pressão emocional. 

"Para os pequenos e médios vare-

jistas, a criação de novos turnos de 

trabalho, a uti l ização das equipes de 

receb imento e armazenagem para 

reforçar o time de picking e expedição 

são estratégias sadias que devem ser 

exploradas", aconselha Fernando. "A 

util ização de horas excedidas e o ofe-

recimento de prêmios por superação 

de metas, além de serem esperados 

para o reforço da remuneração dos 

colaboradores, ajudam a criar coesão 

na equipe." E que venha o Natal. 
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Text Box
Fonte: Intra Logística, São Paulo, ano 32, n. 254, p. 60-63, nov. 2011.




