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O mercado de comércio eletrônico ou varejo virtual no Brasil está se tornando uma modalidade 
que ganha cada mais espaço entre os consumidores brasileiros a cada ano. Bom para as 
empresas especializadas na logística de entrega destes produtos, que já projetam um incremento 
médio de 30% nos negócios para o período do Natal deste ano, que vai de 15 de novembro e 23 
de dezembro, em relação ao mesmo período de 2003.  
 
Os aspectos que demonstram o crescimento do e-commerce no Brasil, principalmente no período 
de festas, mostram um incremento de 40% para o setor no Natal deste ano. No período, devem-
se movimentar cerca de R$ 285 milhões em mercadorias. Em 2003, foi registrado R$ 204 
milhões, segundo a e-bit , consultoria e marketing on-line.  
 
No ano todo, às vendas via sites B2C — venda direta ao consumidor — deverão movimentar R$ 
1,8 bilhão, cerca de 40% mais em relação ao ano anterior. Segundo Felipe Pavoni, gerente de 
comunicação da e-Bit, também se espera que o valor médio das compras (tíquete médio) chegue 
a R$ 340, o maior da história do e-commerce nacional. “É um valor acima dos US$ 100. Isto 
demonstra que é um mercado jovem no Brasil e com demanda crescente”, diz. 
 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , os Correios , detém 70% da distribuição do e-
commerce no País. O volume de entregas este ano para o e-Sedex, entrega expressa, deverá 
fechar em 3,5 milhões de encomendas, perante 3,3 milhões em 2003. O período de Natal 
corresponde a 20% deste montante. Já em receita com o serviço, a tendência de evolução do 
comércio virtual fez saltar de R$ 12,2 milhões para cerca de R$ 15 milhões no período. “A maior 
parte das empresas que trabalham com o comércio eletrônico, utilizam nossos serviços. 
Submarino , Americanas.com e Shoptime são alguns deles”, conta Marcos Cesar Alves Silva, 
gerente do programa de encomendas dos Correios.  
 
O e-Sedex atende 16 cidades do País, que representam 60% do potencial de mercado B2C. “São 
utilizadas 29 aeronaves de diversas companhias aéreas para o transporte destas mercadorias”, 
constata. 
 
A Total Express estima 37% mais entregas para o ano. Destes, 15% de aumento é por conta das 
entregas de Natal. Ao mês, a Total realiza cerca de 100 mil entregas. “Trabalhamos com diversos 
sites como Submarino e Saraiva, mas a Shoptime continua sendo o carro-chefe”, diz Sérgio Brito, 
gerente comercial da empresa. Ao todo, a Total conta com mais de 40 clientes ativos neste 
segmento. “Só no período do Natal, a companhia deverá movimentar mais de 40 mil mercadorias 
em todo o País. Em 2003, foram 28 mil”, enfatiza. Para dar conta da demanda, a Total investiu R$ 
600 mil em ampliação de seu Centro de Distribuição (CD) em Alphaville. Em receita a Total deverá 
lucrar R$ 15,5 milhões em 2004, cerca de 35% mais em relação ao ano anterior. 
 
A DHL Express registrou 30% mais de solicitação de serviços para o período natalino deste ano, 
ou o equivalente a oito mil remessas a mais, se comparado ao mesmo período de 2003. Ao ano, a 
companhia movimenta mais de 1 bilhão de pacotes no mundo, montante do qual o Brasil 
representa 20%. “No final do ano temos convênio com diversas empresas para a distribuição de 
brindes e pequenos objetos”, diz Andréa Fracassi, gerente de produto. 
 
Já a TNT Express , empresa de correio expresso e logística, obteve 12% de aumento registrado 
para o final do ano em entrega de pequenos objetos. “A expectativa é de movimentar até 23 mil 
objetos neste período”, conta Flávio Silva, gerente de vendas. No ano passado foram 
movimentados 20 mil objetos na mesma época do ano. Em receita, no País, o executivo estima 
10% de incremento para este ano. 
 



A UPS , uma das maiores transportadoras de remessas expressas do mundo, apostou no potencial 
de e-commerce brasileiro e desenvolveu operações logísticas de ponta em seus quatro centros de 
distribuição e coleta. “Há três anos oferecemos serviços de preparação de embalagens especiais e 
de documentação. O Brasil é um mercado estratégico para o grupo”, diz Juliana Vasconcelos, 
gerente de marketing para o Mercosul. A UPS atua em 200 países e entrega 13,3 milhões de 
remessas diariamente.  

 
 
 
Leia Mais 
 
Correios lançam novos serviços 
 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , os Correios , lançaram ontem dois novos serviços 
de entrega rápida, o Sedex Hoje e  o Sedex Mundi. Com investimento de R$ 5,5 milhões, o Sedex 
Hoje é o serviço de encomenda expressa para remessa de documentos e pequenos objetos de até 
10 quilos, com garantia de entrega até às 18 horas do mesmo dia da postagem. “É um serviço top 
de linha (superexpresso) que está sendo lançado para completar a família Sedex, hoje formada 
pelo Sedex e pelo Sedex 10, além do e-Sedex”, diz Ailton Ricardo de Araújo Fogos, assistente de 
departamento comercial de encomendas dos Correios. Inicialmente, o serviço irá atender 71 
cidades do País.  
Já o Sedex Mundi é o novo serviço expresso internacional. De acordo com Fogos, o serviço foi 
concebido para atender principalmente às empresas envolvidas com comércio exterior, como 
exportadoras e multinacionais.  
“Os maiores diferenciais do Sedex Mundi serão a abrangência e o prazo de entrega garantido: as 
remessas chegarão a 215 países, em 1, 2, 3 ou 4 dias úteis, dependendo do país de destino”, 
finaliza. 
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