
Delivery representa até 60% do faturamento  
Regina Ielpo  

O serviço de delivery — ou entrega em domicílio — tornou-se uma exigência do consumidor 
brasileiro, que quer cada vez mais comodidade e segurança na hora de fazer compras ou adquirir 
serviços. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) , no ano passado, os 
supermercados brasileiros faturaram R$ 1,43 bilhão só com esse tipo de entrega, registrando 
crescimento de 19% em relação ao R$ 1,2 bilhão movimentados pelo serviço em 2001.  

Somente o Grupo Pão de Açúcar , que oferece o delivery desde 1995, recebe entre 12 mil e 15 mil 
pedidos de compras pelo sistema mensalmente. “O valor médio dos pedidos aumentou 7% em 
relação ao ano passado, chegando hoje a R$ 370”, diz o gerente de Operações do Pão de Açúcar 
Delivery, Alexandre Luiz de Lima. Embora não revele quanto o serviço representa para a receita 
do Grupo, Lima afirma que a demanda pelo delivery cresceu, este ano, 15% em São Paulo e 20% 
no Rio de Janeiro.  

As farmácias e drogarias são velhas exploradoras do sistema de entregas. Segundo o assessor 
econômico da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma) , Geraldo Monteiro, 
99% dos 60 mil estabelecimentos do País oferecem algum tipo de serviço de entrega. “Só os 
medicamentos controlados — de tarja preta — não podem ser comercializados por esse sistema”, 
ressalta Monteiro.  

A rede Drogão , que iniciou o serviço de entrega em outubro do ano passado, aposta em um 
movimento de cerca de R$ 20,25 milhões com as entregas em 2003. “O delivery não substitui a 
loja, mas é uma opção para quem não pode ou não quer sair de casa para comprar”, conta o 
gerente de marketing da rede, Nelson de Paula. De acordo com ele, qualquer produto 
comercializado pela rede, além dos medicamentos, podem ser pedidos por telefone e são 
entregues em até duas horas para o cliente. Em 2002, a rede Drogão faturou R$ 120 milhões e 
prevê fechar esse ano em R$ 135 milhões.  

A rede de lavanderias Qualitá possui 15 lojas franqueadas na cidade de São Paulo, que faturou 
cerca de R$ 525 mil em 2002. Desse montante, o delivery representou R$ 315 mil, ou 60%. De 
acordo com a gerente de marketing e franchising da rede, Naiara Corrêa, as 32 lojas da Qualitá 
no País oferecem serviço de entrega, sendo que o franqueado deve investir em, no mínimo, num 
carro tipo furgão e num motorista. “Para baratear o investimento — que fica na casa de R$ 20 mil 
— desenvolvemos um baú especial para transporte de roupas a um custo médio de R$ 2 mil, que 
pode ser adaptado a motos”, conta a gerente.  

Laboratórios  

A coleta de material para exames clínicos também pode ser feita na casa ou no escritório do 
paciente. Desde 93, a rede de laboratórios Delboni Auriemo oferece o atendimento em domicílio, 
por meio do qual são realizados cerca de 1,5 mil coletas por mês, mediante uma taxa de R$ 35.  

“Alguns clientes não podem se locomover para realizar os exames, então enviamos um auxiliar de 
enfermagem com todo o equipamento necessário até o local desejado”, diz a gestora de negócios 
do laboratório, Cristina Kuwahara. Segundo ela, nos últimos três anos foram investidos cerca de 
R$ 200 mil na ampliação do serviço.  

“Em 2000, dispúnhamos de seis carros para o atendimento domiciliar e hoje já são 14”, conta a 
gestora. A rede Delboni Auriemo faturou R$ 200 mil no ano passado e Cristina projeta um 
crescimento de 10% para 2003.  

Documentos  



A realização de serviços de despachante também não exige mais a ida ao escritório. Em São 
Paulo, o Despachante Pamplona atende, mensalmente, a uma média de 1,5 mil pedidos feitos 
pelo telefone ou pelo site <www.despachantepamplona.com.br>. O delivery representa 50% do 
faturamento do escritório, sendo que o serviço mais requisitado é de transferência de veículos.  

“Tenho clientes que nunca vieram ao escritório”, conta o despachante, José Aloisio Leal, que 
oferece o delivery há três anos. Ele diz que o serviço foi responsável por um aumento de 25% no 
faturamento da empresa entre 2000 e 2003.  

Mais do que delivery  

O empresário paulistano Paulo Acras percebeu que o mercado de delivery poderia resultar em um 
novo negócio. Em 2001, ele investiu US$ 100 em equipamentos de informática e criou o site 
<www.mydelivery.com.br>, no qual reuniu anúncios de lojas, restaurantes e prestadores de 
serviços que fazem entrega em domicílio.  

Hoje, a página recebe cerca de 18 mil visitas ao mês, de internautas de São Paulo, Curitiba e Rio 
de Janeiro. “Também produzimos uma revista que pode ser ‘colada’ na geladeira, na qual 
publicamos os anúncios do site”, explica o empresário.  

Este mês, Acras firmou uma parceria com o provedor Universo On-Line (UOL) , o que deve 
aumentar o número de anunciantes de 160 para 350 até o final deste ano. O empresário cobra R$ 
250 por mês pelo espaço no site. Além disso, revela que está investindo no desenvolvimento de 
embalagens especiais para delivery, o que deve elevar seu faturamento para R$ 1,2 milhão até o 
final de 2004.  

Leia mais: 

Pizza Hut introduziu o serviço no Brasil  

Em 1989, a rede norte-americana Pizza Hut introduziu a palavra delivery no vocabulário do 
brasileiro. “No início, tivemos que importar embalagens e até a mochilas térmicas adequadas para 
os motoqueiros”, revela o diretor de marketing da Pizza Hut paulistana, Reynaldo Zani.  

Hoje, a rede possui 21 pontos-de-venda na Capital e Grande São Paulo, os quais vendem 400 mil 
pizzas por mês. Desse total, 35 mil unidades são entregues por sistema delivery.  

Os pedidos podem ser feitos somente por telefone, pois, segundo Zani, o hábito de consumo de 
alimentos do brasileiro ainda não justifica o atendimento on-line.  

De acordo com o diretor de marketing, a Pizza Hut paulistana deve crescer cerca de 15% este 
ano, aumentando o faturamento de R$ 26 milhões registrados em 2002 para R$ 30 milhões até o 
final desse ano.  
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