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Organização e qualidade para agradar à clientela 
 
Nem só de restaurantes, redes de fast food e farmácias vivem os serviços de delivery. A 
comodidade de receber qualquer mercadoria em casa atrai todos os tipos de clientes e incrementa 
o faturamento dos comerciantes. Para investir e realmente agradar aos consumidores, alertam os 
consultores, é imprescindível estar atento à organização e qualidade do serviço, pois problemas 
com prazos e entregadores mal preparados podem prejudicar a imagem de toda a empresa.  
 
Outra vantagem da estratégia é a fidelização. Segundo especialistas, os clientes tornam-se mais 
assíduos quando têm à sua disposição um serviço de qualidade. Segundo Luiz Henrique Lemos, 
coordenador do MBA de Varejo da Universidade Cândido Mendes (Ucam), para implantar um 
sistema de entregas em domicílio é preciso, primeiramente, trabalhar com produtos que não 
tenham nenhum dos sentidos humanos como fator decisivo de compra.  
 
- Por isso, é complicado vender roupa por telefone. A Internet é outro exemplo do grau de 
dificuldade que este ramo apresenta porque o contato físico com o produto é fundamental para 
decidir a compra. Produtos como perfumes e refeições, que são memorizadas pelo consumidor, 
podem ser trabalhados no sistema de delivery - explica Lemos.  
 
Proprietária da Ótica Rosane, Maria Valentim da Silva implantou o delivery há cerca de seis anos 
quando uma cliente, que morava no exterior mas vinha sempre ao Brasil, se espantou quando 
pediu a entrega do produto e Maria disse que não oferecia o serviço. Rapidamente, a empresária 
arrumou uma maneira de atender à cliente e começou a estudar a possibilidade de implantar a 
entrega para todos os consumidores.  
 
Maria não sabe precisar quanto do seu faturamento vem das entregas, no entanto, localizada no 
Centro, a ótica têm clientes da Barra ao Méier e não cobra acréscimo pelo serviço. Hoje, a Ótica 
Rosane tem um funcionário exclusivo para as entregas.  
 
- Nosso funcionário é orientado a não aceitar gorjetas e já está habituado ao trabalho. Um bom 
percentual das lentes de contato descartáveis que vendemos é comercializado pelo serviço de 
entrega. Como é preciso de orientação médica para o uso do produto, cadastramos todos os 
clientes para sabermos se ele realmente usa a lente - diz Maria.  
 
O cadastro da ótica também facilita o trabalho do entregador. Na ficha de cada consumidor, há 
observações sobre o ônibus que se pega para chegar ao destino, além do tempo necessário. "Com 
isso, já sabemos o tempo necessário para atender ao pedido. Até porque atrasos e funcionários 
com apresentação ruim são prejudiciais", complementa a empresária.  
 
Dono da franquia O Boticário do Shopping Iguatemi, Maurício Mezavilla já teve 20% de suas 
vendas oriundas do sistema de delivery. De acordo com o empresário, anúncios eram colocados 
nos jornais de circulação do bairro e conseguiam excelente retorno. No entanto, o franqueador 
não permite mais que os anúncios sejam feitos, pois a publicidade está limitada às campanhas 
institucionais da empresa.  
 
Hoje em dia, as vendas em domicílio representam apenas 3% do faturamento de Mezavilla, que 
continua afirmando que a estratégia é uma boa alternativa para conquistar novos clientes. "Agora 
faço divulgação do delivery na própria loja, mas continuo achando que este é um excelente 
mecanismo de levar ao consumidor comodidade e segurança", comenta.  
 
 



A contratação dos funcionários que irão fazer as entregas também exige cuidados. Para os 
consultores, a terceirização pode ser vantajosa. De acordo com Renato Gregório, diretor da TSO 
Consultoria, o lojista com volume suficiente para ter um funcionário exclusivo em uma empresa 
terceirizada deve optar por esta alternativa. Caso contrário, deve deslocar um atendente próprio 
para a função. Sócia do pet shop Pet Vila, no Shopping Iguatemi, Mônica de Jesus prefere que um 
funcionário próprio faça as entregas e exige apenas que o pedido mínimo seja de R$ 20. De 
acordo com a empresária, algumas seções da loja têm um percentual significativo das vendas por 
causa do serviço de entrega.  
 
- Rações e medicamentos são os produtos que mais entregamos. Preferimos assim, para ter 
sempre a certeza de que haverá uma pessoa disponível para executar o serviço. Além disso, 
nossos funcionários são comprometidos com este trabalho, pois comissionamos cada entrega feita 
- conta Mônica.  
 
Gregório enfatiza que o entregador deve estar totalmente inserido à política da empresa, para que 
a loja possa oferecer de maneira eficiente o serviço aos clientes. Problemas com atraso e produtos 
em más condições prejudicam a empresa.  
 
Respeito a horário é imprescindível  
 
Com larga experiência nos serviços de entregas, a Luvaria Gomes, loja de presentes, tem o 
delivery há cerca de 50 anos. Funcionários da própria empresa fazem as entregas em qualquer 
lugar da cidade. Gerente e funcionária da casa há 34 anos, Inácia Silva Santos afirma que, para 
não desagradar ao cliente, é imprescindível respeitar horário, primar pela qualidade do produto e 
também pelo transporte, além de respeitar a vontade do consumidor.  
 
A Luvaria também não quer terceirizar o serviço, pois entende que funcionários já conhecidos pelo 
cliente são mais comprometidos com o trabalho.  
 
Na opinião de Lemos, da Ucam, a Internet é uma boa maneira de unir o delivery e a loja, já que 
possibilita a visualização dos produtos. É o que pretende fazer José Roberto Sauer, proprietário da 
joalheria Bárbara Sauer. O empresário pretende, ainda este ano, colocar em operação o sistema 
de delivery de sua loja. Para facilitar os clientes, a Internet será utilizada para a exposição dos 
produtos e, possivelmente, poderá servir como canal de compra alternativo.  
 
- Todos os comerciantes devem estar atentos a essas possibilidades de agradar ao cliente, pois 
estaremos levando conforto, comodidade e rapidez. Muitas vezes, as pessoas não podem ir até ao 
shopping para comprar um presente. Além disso, em uma visita domiciliar, teremos a 
oportunidade de mostrar os produtos a outros clientes em potencial, como amigos, parentes e 
vizinhos - acredita Sauer.  
 
Dicas  
 
>> Atrasos e produtos danificados depõem contra a loja.  
 
>> O funcionário, mesmo sendo terceirizado, deve estar ciente dos procedimentos da empresa.  
 
>> A Internet é um bom mecanismo para a visualização prévia dos produtos.  
 
>> O funcionário que faz a entrega deve manter boa apresentação.  
 
>> No caso de jóias e produtos de alto valor, além de entregador, o funcionário deve ser um 
consultor de vendas.  
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