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Especial | Logística integrada

Operadoras ampliam serviços oferecidos em sites
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Mauro Salgado, da Santos Brasil: “Vamos ter ainda serviços de agendamento de ferrovias para receber contêinere s ”

Jacílio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

As empresas de logística estão
ampliando os serviços oferecidos
aos clientes, via sites. Além do ras-
treamento on-line de mercado-
rias, os endereços eletrônicos das
operadoras fornecem faturas e
comprovantes de entrega de car-
gas. Nos próximos meses, a meta é
oferecer facilidades como indica-
dores de performance de termi-
nais portuários e agendamento de
contêineres vazios para a inclusão
de novas mercadorias. Para Fer-
nando Arbache, professor de logís-
tica da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Fundação Dom Cabral
(FDC) e HSM, as páginas precisam
também ter informações como
preços dos serviços e condições do
trânsito em tempo real.

A Terra Master, empresa santista
de transporte rodoviário, vai ofere-
cer o rastreamento on-line de car-
gas, no site da empresa, a partir de
2014. “Com uma senha, o usuário
poderá, do seu escritório, localizar
o pedido feito”, diz o diretor Thia-
go Veneziani. “A facilidade permite
ainda que o cliente se planeje para
receber as mercadorias”.

Segundo Veneziani, que já in-
vestiu R$ 15 mil no endereço ele-
trônico, o serviço não será cobra-
do. A oferta de localização já exis-
te na empresa, mas por meio do
envio de e-mails sobre o status
das encomendas. A Terra Master

opera no Porto de Santos (SP) e,
por meio de parcerias, em Itajaí e
Navegantes (SC).

A Santos Brasil, de movimen-
tação de contêineres e logística,

dispõe de rastreamento on-line
para clientes há dez anos, segun-
do o diretor comercial Mauro
Salgado. A empresa investiu cer-
ca de R$ 3 milhões no endereço

eletrônico, nos últimos anos,
sem incluir despesas de link de
dados. Estão programadas ou-
tras facilidades no site, como in-
dicadores de performance de ter-

minais portuários para cargas
transacionadas e um sistema de
agendamento de contêineres va-
zios para a inclusão de mercado-
rias. “Vamos ter ainda serviços de
agendamento de ferrovias, para
o recebimento de contêineres
enviados pelo modal, e de expor-
tação de cargas gerais”.

Este mês, a operadora começou
a operar com scanners de raio X,
com capacidade de penetrar até
300 milímetros de aço, para verifi-
car o conteúdo de contêineres sem
a necessidade de abri-los. A ideia é
agilizar o fluxo de cargas nos ter-
minais e ganhar mais eficiência na
fiscalização das mercadorias. A
empresa investiu cerca de R$ 20
milhões na nova tecnologia.

Segundo Keley Lopes, gerente
de marketing da mineira Rodoviá-
rio Camilo dos Santos, que atua na
região Sudeste há 30 anos, além do
acompanhamento de cargas em
tempo real, os clientes podem usar
o site corporativo para obter fatu-
ras e comprovantes de entrega, no
mesmo dia da operação. A maioria
dos clientes da empresa é dos seg-
mentos de cargas fracionadas de
roupas, calçados, autopeças e me-
dicamentos.

Para o professor Fernando Ar-
bache, a “r o t e i r i z a ç ã o” de veícu-
los vem se tornando uma com-
modity para as empresas por
conta da popularização de apli-
cativos de mapas para smartpho-
nes e computadores, equipados

com GPS. “Mas os serviços preci-
sam ter dados como preços, mais
facilidade de uso em múltiplas
plataformas, além de atualização
contínua e em tempo real do
t r â n s i t o”, diz.

O especialista afirma que as
operadoras devem priorizar
também aportes na simulação
dos trajetos. “Isso traz um me-
lhor conhecimento dos roteiros,
antes que o veículo de carga saia
da empresa”, diz. Arbache lem-
bra que os serviços de rastrea-
mento também estão se tornan-
do mais populares e baratos.

Recursos gratuitos de localiza-
ção pessoal, como o Find my
iPhone, criado pela Apple, já são
usados por operadores logísti-
cos. “Ainda existem restrições de
cobertura, mas é um modelo
atrativo, a médio prazo, quando
analisamos custo, funcionalida-
de e o crescimento da infraestru-
tura de telefonia móvel”.

A UnepxMil, com sede em São
José do Rio Preto (SP), fornece ras-
treamento de veículos e embarca-
ções, por meio de pagamento de
taxa mensal. O serviço é baseado
em aparelhos embutidos nos veí-
culos, que emitem sinais de GPS ou
GPRS (transferência de dados por
rádio). O sistema mostra os deslo-
camentos em tempo real e cria
uma “cerca eletrônica” – se o moto-
rista ultrapassar os limites previs-
tos, a central de monitoramento
avisa a empresa.

E-commerce Lojas na rede investem em plataformas
que garantem entrega do produto no tempo certo

Aplicativo realiza
integração entre
a venda e o frete

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Ricardo Dortas: “Com a nova sistemática, as lojas virtuais podem garantir um serviço seguro ao consumidor final”

Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

Agilidade e integração das pla-
taformas de e-commerce, com
implementação de tabelas de
fretes das transportadoras de
mercadorias, são os trunfos das
lojas virtuais brasileiras para su-
perar um dos seus maiores desa-
fios: o fechamento rápido da ven-
da na internet e a garantia de que
o produto vendido vai ser real-
mente entregue no prazo prome-
tido. As novas aplicações permi-
tem a pesquisa, em tempo real,
do preço dos Correios e das
transportadoras sempre que o
cliente necessitar. Está sendo
adotada, por exemplo, pela Pag -
S e g u r o, fornecedora de meios
para pagamentos de compras
pela web da UOL, para atender
seus milhares de clientes de co-
mércio eletrônico.

“Com a nova sistemática, as lo-
jas virtuais que são nossas clien-
tes podem garantir um serviço
seguro e reforçado para os con-
sumidores finais, melhorando a
experiência de compra feitas na
internet ”, destaca Ricardo Dor-
tas, diretor da empresa. “Estima -
mos que a solução adotada dimi-
nua o tempo de conclusão de
uma compra em pelo menos
15%”, afirma.

A preocupação com o frete e os
prazos de entrega é um ponto es-
sencial para o comércio eletrôni-
co. Afeta diretamente a experiên-
cia de compras nas lojas virtuais.
Segundo os empresários, o alto
custo do frete é o principal moti-
vo pelo qual 53% dos consumido-
res desistem de concluir uma
compra no varejo online.

Ou seja, abandonam os “carri -
nhos” de compra na hora da de-
cisão. De acordo com pesquisa da
Abcom, 61% das lojas virtuais
disseram que o principal proble-
ma enfrentado é o atraso nas en-
tregas. O estudo mostra que 93%
dos varejistas online utilizam os
Correios como transportadora e
apenas 13% fazem a entrega por
conta própria.

A solução adotada pela PagSe-
guro foi desenvolvida pela em-
presa catarinense A x a d o. “O ob-

jetivo é dar opções às lojas vir-
tuais na hora de oferecer o me-
lhor serviço de frete aos clientes,
e fazer a ponte entre as lojas, pla-
taformas e transportadoras que
operam no país”, diz Leandro
Baptista, diretor da Axado. O
aplicativo amplia as possibilida-
des dos consumidores de esco-
lher entre as principais transpor-
tadoras na hora de fazer as com-
pras pela internet.

“Além de disponibilizar todos
os preços de frete corretamente
na hora de compra online, para
que o lojista não saia perdendo, o
gateway oferece ao cliente da lo-
ja, na hora de colocar o CEP, pelo
menos três opções de transporta-
doras. É uma proposta de maior
valor agregado para os consumi-
dores da loja virtual”, explica o
diretor da Axado.

O sistema foi desenvolvido em
2010, incorporou novas funcio-
nalidades no ano passado e já
conta com 150 clientes. É um ser-
viço que pode ser integrado a
qualquer e-commerce e reúne as
principais empresas transporta-
doras do país que atendem o co-
mércio virtual – Correios, Jadlog,
UPS, Azul Cargo, Gollog, Total Ex-
press e Directlog.

Neste serviço, as lojas virtuais
também podem escolher entre as
opções qual a que melhor se
identifica e atende seu segmento,
produto e praça, além de atuali-
zar as tabelas e cotações da trans-
portadora diretamente nas pla-
taformas de e-commerce. “As
transportadoras também ga-
nham a oportunidade de divul-
gar seu serviço em um canal qua-
lificado e seguro, além de terem
acesso a relatórios com cotações,
contratações e dados de interes-
s e”, indica Baptista.

Outro gargalo importante que
está sendo atacado pelos desen-
volvedores de aplicações para o
comércio virtual é o da armaze-
nagem de mercadorias antes da
entrega ao consumidor. Segundo
a pesquisa da Abcom, 82% das lo-
jas virtuais têm armazenagem
própria, enquanto 10% traba-
lham com um misto própria e
terceirizada, e apenas 7% utili-
zam exclusivamente ambiente

de terceiros para estocar produ-
tos. A Squid Fácil, de Sorocaba
(SP), buscou atrair o pequeno lo-
jista que não tem capital para fa-
zer o estoque, abrindo possibili-
dade de trabalhar com a infor-
mação de estoque do fornecedor,
que entrega o produto direta-
mente ao cliente final. ”Nossa in-
tenção é resolver um problema
muito comum aos pequenos lo-
jistas que desejam iniciar suas
operações de vendas, que é a in-
disponibilidade de dados sobre
estoque e preço de fornecedo-
res”, explica Cesar Tojon, presi-
dente da empresa.

O Squid Fácil faz o jogo da
triangulação. Pega a informação
do estoque de inúmeros fornece-
dores cadastrados, consolida tu-
do numa base de dados em tem-
po real e replica para os lojistas
que estão conectados com sua
plataforma. “Temos 1,3 mil lojas
virtuais em nossa base, que aces-
sam a informação em tempo real
e sabem o que temos em estoque.
À medida que as lojas virtuais vão
vendendo, enviam os pedidos
para nosso sistema. Nós consoli-
damos isso e repassamos para os
fornecedores, tudo em tempo
real. Os fornecedores ou entre-
gam diretamente para os consu-
midores dos lojistas ou mandam
para o nosso centro de distribui-
ção, que repassa para o consumi-
dor final”, detalha Tojon.

A empresa atua com um cen-
tro logístico operacional locali-
zado em Sorocaba, e tem parceria
com várias transportadoras e o
Correios. Até agora fez um inves-
timento próprio de cerca de R$
200 mil. O seu portfólio de esto-
que conta com cerca de três mil
itens diferentes, e previsão de en-
trada de cinco mil novos itens até
primeiro trimestre de 2014 (no-
vas linhas como cosméticos, per-
fumaria e produtos para cabe-
los). “Nosso modelo é escalável e
foi desenvolvido pensando em
atuar como gateway de forneci-
mento aplicável em qualquer
país, sem a necessidade de altera-
ções profundas na estrutura do
sistema atual. O objetivo é atingir
20 mil lojistas até dezembro de
2014”, salientas Tojon.

Software cria loja virtual
para pequenas empresas
De São Paulo

Projetos personalizados de lo-
ja virtual, desenvolvidos por for-
necedores brasileiros de softwa-
re, conquistam micros e peque-
nos empresários que desejam
aproveitar as benesses do comér-
cio eletrônico. A Loja Integrada,
uma plataforma de loja virtual
de São Paulo que surgiu para
atender a demanda dos peque-
nos já conta com mais de três mil
lojas cadastradas em pouco mais
de três meses desde o lançamen-
to da ferramenta, diz Adriano
Caetano, um dos fundadores da
plataforma de e-commerce.

“Nossa expectativa inicial era
atingir mil lojas em um ano. Tive-
mos de fazer três replanejamen-
tos porque a demanda foi muito
maior do que esperávamos. De-
vemos fechar 2013 com 30 mil
lojas cadastradas. Temos uma
média de 150 novas lojas por
d i a”, comemora.

Para facilitar a adesão ao servi-
ço, o plano inicial da empresa é
gratuito. “É um estímulo para
quem está começando. Permite
que a loja receba até mil visitas
mensais e exponha 50 produtos”,
indica. Depois de atingir esse li-
mite, a empresa pode adquirir

planos que vão de R$ 29 e permi-
te cinco mil visitas e a exposição
de 100 produtos, até R$ 350 mil,
para mil produtos, 50 mil visitas
por mês e page views ilimitados.

“Em geral, esses empresários
têm dificuldade para entender os
termos técnicos que envolvem a
operação, por isso criamos uma
solução com linguagem simples,
integrada ao Mercado Livre e ao
Facebook, com acesso às estatísti-
cas de vendas, banners, cupons e
campanhas de marketing”, diz.

A Nixus, também de São Paulo,
é outro fornecedor de soluções
profissionais para lojas virtuais
com foco em resultados e proje-
tos sob medida. Seu alvo são em-
presas de médio porte. “Cons -
truímos um sistema dedicado a
gerenciar todos os passos que en-
volvem as operações para uma
loja virtual, como catálogo de
produtos, de clientes, gestão de
estoque, marketing e fornecedo-
res”, conta Udlei Nattis, sócio-di-
retor. A empresa atua desde 2006
e possui 70 clientes.

Tanto a Nixus como a Lojas In-
tegradas foram compradas em
agosto passado pela VTEX, espe-
cializada em tecnologia para co-
mércio eletrônico, por cerca de
R$ 10 milhões. Mas o crescimen-

to e os resultados das vendas on-
line não têm chamado a atenção
apenas dos varejistas.

Pequenas e médias indústrias,
que enfrentam dificuldades histó-
ricas com gargalos tributários, de
infraestrutura e mão de obra, estão
de olho neste potencial, que vai
além de seus parques fabris, avalia
Cristiano Chaussard, sócio diretor
da Flexy Negócios Digitais, que de-
senvolve plataformas de lojas vir-
tuais para clientes da região Sul do
país. A estratégia é o que ele chama
de e-commerce descentralizado. O
objetivo é buscar maiores resulta-
dos na tentativa de participar da
margem obtida pelo varejo.

“A partir desta solução, a in-
dústria que investe em e-com-
merce para venda direta ao con-
sumidor final oferece para cada
unidade da rede uma loja virtual
m o n t a d a”, diz Chaussard. Segun-
do ele, a loja pode ser hospedada
no mesmo portal da marca ou
em um site exclusivo. A parte lo-
gística é administrada por uni-
dade, com base em um estoque
próprio. Empresas de Santa Cata-
rina já estudam implantar a solu-
ção. “Em algumas delas, quando
falta produto para o e-commerce
em uma revenda, há busca pelo
mesmo item em outra”, diz. (GC)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 ago. 2013, Especial: Logística integrada, p. F4.




