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Resumo: A consolidação no crescimento das transações efetuadas pela internet propiciou a 
realização deste trabalho, que visa estudar os possíveis ganhos com a implementação de 
variáveis logísticas de decisão nos supermercados que atuam no canal virtual. Através da 
conceituação bibliográfica da evolução do e-commerce no Brasil, da relevância da logística 
no contexto competitivo atual, das estratégias competitivas a serem utilizadas e dos aspectos 
logísticos que podem influenciar o grau de satisfação dos consumidores, o presente trabalho 
realizou a metodologia de estudo de caso na organização Pão de Açúcar Delivery, 
pertencente a holding Companhia Brasileira de Distribuição. De maneira mais específica, 
procurou-se analisar as variáveis logísticas de decisão em três fases: anterior a implantação, 
as medidas de reestruturação e a pós-aplicação, avaliando fatores que motivaram a 
introdução desses pontos, além de demonstrar os resultados obtidos. 
Palavras-chave: logística; comércio eletrônico; internet. 
 
1. Introdução 

O importante papel que está adquirindo o comércio eletrônico brasileiro como um 
canal de vendas de produtos e serviços consolidando-se entre as classes A, B e parte da C por 
meio da intensa aplicação das tecnologias de comunicação e informação vem modificando os 
objetivos de negócio das empresas obrigando-as a adequar-se também ao comércio virtual.  

Impulsionadores como: a inserção instantânea no mercado, a maior rapidez nas 
relações entre consumidores e vendedores, a análise rápida e abrangente de ofertas sem 
grande esforço, à análise mercadológica facilitada devido o registro de informações dos 
clientes que efetuam transações eletrônicas, o aumento da segurança nas transações de dados 
e a solidificação das empresas e-commerce perante o mercado, estão fomentando o comércio 
de bens duráveis e não-duráveis e favorecendo o crescimento do número de e-consumidores 
entre o total de usuários da internet. 

Diferentemente das transações tradicionais, o comércio eletrônico – em uma 
perspectiva de serviço – possibilita um maior leque de opções em um menor tempo de 
procura, permitindo a rápida comparação de um mesmo artigo entre duas ou mais lojas 
virtuais. Apesar desse benefício, o setor supermercadista brasileiro pouco tem aproveitado 
desse canal de vendas monopolizado por operações que envolvem CDs, DVDs, Eletrônicos e 
Eletrodomésticos.  

O diferencial de algumas das principais organizações bem sucedidas na economia 
digital tem sido uma estratégia de negócios baseada em uma integração entre as necessidades 
do cliente, tecnologia e processos demonstrando sua importância através da inovação contínua 
do processo em um segmento com vasta seleção de mercadorias não limitadas pelo espaço 
físico dos supermercados tradicionais. 

O intuito dessa pesquisa é demonstrar pelo método estudo de caso, a importância do 
planejamento das principais variáveis logísticas de decisão para proporcionar vantagens 
competitivas sustentáveis, que diferencie a empresa supermercadista virtual em estudo, das 
demais organizações do setor que não demonstrem a mesma importância com relação a esses 
aspectos. Para tanto, apenas a dimensão business to consumer (B2C) que se refere às 
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negociações entre empresas e consumidores, será o objeto de investigação. 

1.1 - Objetivo Geral 

O objetivo desse estudo é apresentar a importância do planejamento logístico na 
implementação do e-commerce em empresas atuantes no comércio de alimentos, 
identificando variáveis logísticas que possibilitem a criação de uma estratégia que atenda a 
demanda dos consumidores virtuais, otimizem a cadeia de suprimentos e consolidem a 
imagem das organizações atuantes desse segmento. 

 

2. Comércio Eletrônico 

O surgimento de um mercado consumidor em potencial através da internet aparece 
como um importante espaço para a divulgação de diversos segmentos de negócios 
possibilitando ao consumidor diferentes alternativas de consumo. A grande probabilidade de 
transformar mercados e organizações radicalmente e a correta aplicação de estratégias 
empresariais são atualmente o grande desafio de executivos e empresários atuantes no 
comércio eletrônico. 

Para Albertin (2004, p. 15), o comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de 
valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das 
tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos estratégicos. 

O comércio eletrônico é compreendido por diferentes categorias, na qual, as duas 
principais são: negócio-negócio (business to business, ou ainda, B2B) em um ambiente entre 
organizações e negócio-consumidor (business to consumer, ou ainda, B2C) no ambiente entre 
empresas e consumidores. Neste estudo somente a aplicação business to consumer (B2C) será 
analisada. 

A intensa variação da demanda é a principal característica dessa aplicação de comércio 
eletrônico, com novas empresas entrando e outras saindo do mercado na mesma velocidade e 
uma forte oscilação dos preços em função da concorrência e do aumento / diminuição da 
procura. 

No Brasil, o principal problema está na falta de confiança das pessoas com relação às 
empresas participantes desse tipo de comércio, com desconfianças quanto aos prazos de 
entrega prometidos e a interceptação de dados bancários por hackers durante o processo de 
compra de um produto e (ou) serviço. Com a modernização dos correios, o aumento na 
confiabilidade nos serviços de entrega rápida e a concorrência com corporações estrangeiras 
de nível de serviço logístico avançado, estão contribuindo para a melhoria e popularização da 
modalidade de comércio eletrônico B2C. 

Por conseqüência, nichos de consumidores ainda não descobertos vieram à tona 
devido ao grande desgaste psicológico ou mental no trabalho tendo como um exemplo os 
profissionais liberais (advogados, médicos, analistas de sistemas, entre outros). Como estão 
concentrados em suas atividades durante o horário de funcionamento de boa parte das lojas 
tradicionais, o horário noturno normalmente é o único disponível para a identificação e 
solicitação de pedidos dos seus objetos de consumo. 

O B2C pode ter significativa importância como uma alavanca para novas estratégias 
de gerenciamento de clientes, principalmente por que eles podem conectar compradores e 
vendedores sem intermediários, além de adaptar-se rapidamente ao comportamento do cliente 
com a personalização de preferências, direcionando-o às partes do site que mais lhe interessa. 

A tabela 1 relata o desenvolvimento do comércio eletrônico (B2C) no Brasil nos cinco 
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primeiros semestres dos anos de 2001 até 2005. 

TABELA 1: Evolução do Comércio Eletrônico no Brasil 

Trimestre de 2003 a 2005 em milhões de R$

230 264 298
366350 394 430

559
469 505

655

885

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

2003 2004 2005
 

Fonte: www.ebitempresa.com.br, relatório Web Shoppers (2006, p. 10).  

 

Para Novaes (2001, p. 75 e 76), as vantagens obtidas pelas empresas que utilizam a 
internet para a comercialização de seus bens e serviços são: a inserção instântanea nos 
mercados consumidores; relações mais ágeis; redução da burocracia com os erros diminuindo 
os custos operacionais e administrativos e análise mercadológica facilitada com o registro de 
informações dos clientes e das transações por via eletrônica permitindo seu uso posterior no 
desenvolvimento de novos produtos ou serviços, bem como na definição de novos enfoques 
mercadológicos.  

Além dessas, algumas das prováveis barreiras para a consolidação da compra e venda 
de produtos e serviços pela internet são: o preço e a variedade de produtos. Para o primeiro 
item, o custo de frete e a falta de contato visual com o produto antes da compra identificando 
dúvidas e analisando detalhes são importantes fatores, e, com relação à variedade de produtos, 
a falta de mercadorias representa um dos maiores problemas a solucionar, já que, a grande 
maioria dos clientes sente-se incomodada ao receber uma entrega com falta de artigos. 

 

3 – A Logística e seu Papel no Contexto Competitivo 

A evolução dos equipamentos tecnológicos, a busca por reduções de custos, o 
desenvolvimento do marketing e a necessidade da integração das funções logísticas, fez com 
que as empresas começassem a estudar e aplicar as melhores práticas para otimizar suas 
operações. Em 1962 foi formado o Conselho de Administração Logística (CLM – Council of 
Logistics Management), com o intuito de oferecer um local para a educação contínua nesse 
segmento. De acordo com a definição do Council of Logistics Management (1992), a logística 
é definida como: o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo 
e armazenamento eficiente e eficaz em termos de custos, dos bens, serviços e informações 
relacionadas, desde a origem até o consumidor, com o objetivo de obedecer às exigências dos 
consumidores. 

Contudo, a necessidade de uma maior integração entre as empresas responsáveis por 
cada etapa do ciclo logístico, objetivando redução de custos e agregação de valor para o 
cliente final fez surgir um novo conceito denominado Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos (SCM). Para Ballou (1998, p. 476), a diferença entre a total integração das 
atividades logísticas, estendendo-se do suprimento físico à distribuição física é que as 
atividades do processo de transformação do produto, tais como a programação do produto, o 
gerenciamento do estoque em processo e a coordenação da programação just-in-time, tanto de 
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entrada como de saída estão agora incluídas no SCM. A figura abaixo demosntra o elo de 
confiança necessário para o compartilhamento das informações. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 1: Integração da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Adaptado de Novaes (2001, p. 50) 

 
3.1 – O Avanço do Cenário Logístico em um Ambiente de Negócio 

Com o crescimento da abertura de mercado em países com grande população como o 
Brasil no início da década de 90 e, mais recentemente a China, diversas empresas tiveram um 
acréscimo na demanda, mas também na quantidade de concorrentes. Essa abertura mostra a 
importância da redução dos custos com logística nos processos empresariais, tanto no âmbito 
global - com as empresas multinacionais - quanto no regional, na qual, as organizações locais 
tiveram um acréscimo na quantidade de participantes que disputam um mesmo mercado.  

Algumas características contribuíram para a disseminação das práticas logísticas 
como: a popularização dos microcomputadores (melhorando o controle do desempenho, 
oferecendo informações para a tomada de decisão e possibilitando o gerenciamento da 
logística de forma integrada), a chegada de novos componentes tecnológicos como o código 
de barras e o rastreamento via satélite; e a busca por parcerias que permitissem as empresas se 
concentrarem no seu diferencial competitivo, terceirizando, por exemplo, serviços de entrega 
para outras companhias. 

Para Bowersox e Closs (2001, p. 30), o período de 15 anos de 1980 a 1995, marcou o 
ressurgimento da logística. As mudanças importantes na infra-estrutura regulatória, a 
disponibilidade de recursos computacionais de baixo custo, a revolução na tecnologia da 
informação, a ampla difusão do movimento em prol da qualidade e a aceitação universal das 
alianças contribuíram, em conjunto, para a criação de uma visão inovadora em quase todos os 
aspectos da logística. 
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4 – Variáveis Logísticas de Decisão em Novos Negócios 

As empresas atuantes do comércio eletrônico de uma maneira ampla lidam com 
clientes normalmente mais exigentes e que, em grande parte, ainda não possuem total 
confiança na compra através do canal virtual. Na primeira etapa do B2C, empresas que não se 
estruturaram de forma correta para atender os consumidores, como a venda de itens faltantes 
no estoque e atrasos nos prazos de entrega prometidos; e organizações falsas que utilizaram a 
internet para ludibriar os clientes vendendo produtos e serviços nunca entregues, atrapalharam 
o fortalecimento do e-commerce em diversos países. Na tentativa de restabelecer a confiança 
dos internautas, os sites que fazem transações na web estão utilizando a logística como 
recurso para o aumento nas margens de lucro e cumprimento das vantagens e prazos 
prometidos. 

No Brasil, entretanto, as operações logísticas de organizações que atuam tanto no 
canal eletrônico como nas lojas tradicionais, tendo como exemplo o manuseio dos produtos e 
o centro de distribuição, ainda são feitas no mesmo local, não refletindo, assim, a redução de 
custos logísticos. Além disso, a falta de conscientização sobre a importância dos aspectos 
logísticos têm sido um dos principais problemas enfrentados pelas empresas que efetuam 
transações no canal virtual. De acordo com Fleury e Monteiro (2005, p. 02 e 03), as 
organizações que relegam a um segundo plano a estrutura logística correm três tipos de riscos. 
Em primeiro lugar, correm o risco real da perda de clientes, insatisfeitos com a deficiência do 
serviço logístico. Em segundo, podem perder dinheiro pela avaliação equivocada dos custos 
logísticos existentes e políticas inadequadas de preços junto aos clientes. Por último, os 
sistemas de distribuição dessas empresas podem ficar fora de controle, ao continuarem a 
operar com base em estruturas tradicionais. 

Além desses aspectos, no comércio eletrônico de alimentos o correto manuseio, 
empacotamento, e consolidação no veículo de distribuição de artigos perecíveis, resfriados e 
congelados são itens importantes no planejamento logístico da empresa. 

 
QUADRO 1: Principais Diferenças entre  Logística Tradicional e Logística do E-Commerce 

 Logística 

Tradicional 

Logística do 

 E-Commerce 

Tipo de Carregamento Paletizado Pequenos Pacotes 

Clientes Conhecidos Desconhecidos 

Estilo da Demanda Empurrada Puxada 

Tam. Médio do Pedido Variável Menos de $ 100 

Destinos dos Pedidos Concentrados Altamente Dispersos 

Responsabilidade Um único elo Toda a Cadeia de Suprimentos 

Demanda Estável e Consistente Incerta e Fragmentada 

 

Fonte: Adaptado de Fleury e Monteiro (2005, p. 03). 
 
O correto enfoque em variáveis como a localização do armazém, previsão de vendas, 

nível de serviço, sistemas de informação, ciclo do pedido, embalagem e entregas, podem 
otimizar os custos empregados com a logística em empresas virtuais de uma maneira geral. 
Entretanto, no comércio eletrônico de alimentos, onde a complexidade da operação é maior 
devido a grande quantidade de artigos por pedido, esses fatores determinam o nível de 
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satisfação do consumidor. 

A figura abaixo demonstra a relação entre as variáveis logísticas de decisão no 
comércio eletrônico de alimentos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Influência das Variáveis Logísticas de Decisão. 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2005) 

Com relação aos tópicos da figura acima, a localização de armazéns ao longo de uma 
cadeia de suprimentos consiste numa importante decisão que estrutura e equilibra o sistema 
logístico. Normalmente, os problemas de localização envolvem questões como o número e 
tamanho dos armazéns, custo de transporte e nível de serviço ao cliente, além de avaliar os 
pontos onde os produtos param temporariamente até os consumidores finais.  

No item previsão de vendas, as empresas que atuam pela internet de uma maneira 
ampla têm uma demanda sazonal acumulando picos em finais de ano e feriados 
comemorativos como o dia das mães, dos pais e dos namorados. Torna-se fundamental para 
as empresas virtuais a boa gestão da demanda equilibrando o trade-off capital investido em 
estoque e as vendas perdidas por falta de produtos. 

O estabelecimento e o cumprimento do nível de serviço ao cliente nas empresas 
supermercadistas que atuam na internet, é um fator importante na expansão das vendas devido 
à confiabilidade que o consumidor adquire. Para Ballou (1993, p. 73), o nível de serviço 
logístico é fator-chave do conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem aos seus 
clientes para assegurar sua fidelidade. 

Nos sistemas de informação, a logística está sendo uma das maiores beneficiadas, 
através da aplicação de sistemas que analisam o histórico de vendas e o tempo de entrega do 
fornecedor relatando a quantidade mínima de um artigo ou matéria-prima em estoque, 
oferecendo também a possibilidade da programação da produção através da troca de 
informações entre empresa e fornecedor com o uso do intercâmbio eletrônico de dados (EDI) 
ou internet; a inserção de softwares de roteirização proporcionando um ganho de 
produtividade e redução de custos; e o rastreamento de veículos e mercadorias em qualquer 
região de um país. 

Para os clientes, o ciclo de pedido e o tempo de processamento do mesmo até a 
efetivação da entrega, podem determinar a imagem que os consumidores tem das 
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organizações que atuam no comércio eletrônico, além de ser uma importante variável de 
decisão para as mesmas. 

O papel da embalagem para as empresas supermercadistas que atuam no comércio 
eletrônico é fundamental devido à fragilidade, perecibilidade e variedade de artigos remetidos 
aos consumidores, como: frutas e legumes, produtos com embalagem de vidro e biscoitos. 
Além da importância para ausência de avarias durante o transporte ao cliente final, a 
embalagem influi diretamente nos custos e produtividade logísticas, pois são influenciados 
diretamente pelas dimensões e pelo peso das unidades embaladas. No caso da utilização do 
espaço do veículo para a entrega, o estudo do tamanho da embalagem que envolve os 
produtos pedidos é fundamental para o máximo aproveitamento do local reduzindo, assim, o 
custo de transporte. 

Com relação à distribuição física, de acordo com Fleury e Monteiro (2005, p. 01), a 
logística do comércio virtual se caracteriza por um grande número de pequenos pedidos, 
geograficamente dispersos, e entregues de forma fracionada porta a porta, resultando em 
baixa densidade geográfica, e altos custos de entrega. As estimativas existentes são de que as 
entregas porta a porta realizadas pelas empresas de comércio virtual custam duas a três vezes 
mais do que as entregas do comércio tradicional realizado entre empresas”. 

  
5 – Estudo de Caso 
 
5.1 – A Empresa 
 

A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), atuante do setor supermercadista com 
o canal virtual representado pela marca Pão de Açúcar, foi à organização escolhida por ser 
uma das mais antigas que atuam no comércio eletrônico, garantindo a aplicação e as restrições 
dos pontos apresentados no capítulo 4, adquiridas com a experiência da empresa durante esse 
período de tempo. Apesar do Pão de Açúcar Delivery, atuar em quatro capitais (São Paulo, 
Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília), a capital paulista foi à escolhida para o estudo, por 
representar aproximadamente 50% do faturamento do segmento virtual da empresa e possuir a 
maior área de cobertura em relação às demais. 

 
5.2 – Descrição do Fluxo de Processos 
 

Após os clientes do Pão de Açúcar Delivery efetuarem seus pedidos através do site, 
fax ou telefone, as solicitações são encaminhadas para a central de sistemas e call-center da 
empresa que fica localizada em uma das lojas físicas da rede na cidade de São Paulo. 

Independente da aprovação ou não do crédito do cliente - as empresas administradoras 
de cartões ainda não oferecem de maneira instantânea a resposta sobre a validação ou não de 
crédito de clientes levando algumas horas para a confirmação – o pedido é repassado para o 
sistema de recepção de pedidos do depósito da Casa Verde que analisa os artigos constantes e 
separa o mesmo em partições agrupando as mercadorias de acordo com cada gênero (Seco, 
Frios, Carne e Perecíveis). Os pedidos efetuados entre 00 e 14 hs têm a faixa de entrega das 
08 às 14 hs do dia seguinte a solicitação; enquanto que as confirmações dos consumidores que 
ocorrerem entre 14 e 24 hs, a distribuição acontece entre as 14 e 22 hs da data posterior ao 
pedido. 

O depósito do Pão de Açúcar Delivery localizado em São Paulo não possui estoque, 
estando alocado no sub-solo da unidade Casa Verde utilizando as mercadorias expostas na 
loja para a coleta dos itens de cada pedido. Com isso, após a impressão de cada partição, os 
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colaboradores responsáveis pelo terminal de recepção de pedidos repassam os mesmos para 
os separadores que se deslocam até as prateleiras para retirar as mercadorias. Todo o processo 
de separação e escolha dos produtos segue alguns procedimentos, tais como: separação de 
artigos perecíveis específicos com pequena validade e congelados, como banana, verduras e 
sorvetes, somente poucas horas antes do carregamento do veículo; e verificação nos artigos 
das datas de validade, amassados, furos e riscos descartando possíveis reclamações dos 
consumidores on-line com relação à qualidade e frescor. 

Finalizado a separação de grande parte dos produtos (alguns produtos perecíveis e 
congelados são separados no dia de entrega), eles são consolidados na mesa de conferência, 
na qual, os colaboradores desse setor verificam se há alguma diferença entre os itens do 
pedido e os constantes na mesa através do coletor de rádio-freqüência obtendo as informações 
com a leitura do código de barras. Após, o conferente embala os produtos em caixas de 
papelão com exceção dos produtos de grande volume que são envolvidos em sacolas 
plásticas. Ao término do processo, o conferente entrega o coletor aos colaboradores de 
recepção de pedidos que analisam a falta ou sobra de mercadorias. 

Para os artigos perecíveis, existem geladeiras para manter a refrigeração (08ºC) e 
congelamento (-02ºC) sendo embalados em sacolas plásticas com a etiqueta de identificação. 
As geladeiras de cada tipo possuem uma identificação, do número um ao nove, com o 
objetivo de alocar as partições conforme o algarismo final do pedido. As entregas passam das 
ruas de saída para as ruas de roteirização, normalmente três horas antes do embarque. Neste 
local cada rua refere-se a um carregamento, onde ao final de cada uma existe uma geladeira 
mantida a temperatura de 0ºC para os artigos perecíveis. 

No setor de logística, ocorre à verificação de cada local de entrega, a divisão dos 
pedidos por região e capacidade de transporte do veículo, e o estabelecimento da seqüência de 
entregas a serem efetuadas. Cada veículo possui plataforma com capacidade de 1.600 
quilogramas, otimizando o tempo de carga e descarga das mercadorias, além de contar com 
uma geladeira dentro de cada baú, mantendo a temperatura dos artigos perecíveis. 

Toda a distribuição dos pedidos do Pão de Açúcar Delivery para atendimento na 
Grande São Paulo e Litoral Paulista, ocorre em São Paulo no bairro da Casa Verde. 

 

5.3 – Análise de Dados 

O Pão de Açúcar Delivery apesar de completar dez anos de existência, começou a ser 
tratado como um braço independente da loja física apenas em 2002 com o desmembramento 
do site Amélia.com, de acordo com o gerente de logística do grupo Ricardo Guenshoni. 
Somente a partir desse momento, o supermercado virtual ganhou um depósito. 

Após o desmembramento do Amélia.com, o Pão de Açúcar Delivery foi reestruturado 
com relação ao antigo formato. De acordo com o gerente de logística, os resultados após as 
medidas acima foram eficazes. Os principais pontos de análise estão relatados abaixo. 
(informação verbal) ¹ 

 
5.3.1 – Localização do Armazém 

Após o desmembramento do Amélia.com, a primeira medida da reestruturação foi o 
estudo do local que comportaria o depósito na capital paulista. Os principais pontos 
analisados foram os custos de implantação, simulações com o custo do transporte, a 
proximidade das grandes vias de acesso de São Paulo e a independência ou não da loja física 
com estoque e armazenagem separados. 

¹ Informações repassadas por Ricardo Guenshoni, gerente de logística do Grupo Pão de Açúcar em 
novembro de 2005. 
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 A conclusão do estudo apontou a loja física instalada no bairro da Casa Verde para a 
instalação do depósito, motivadas por vendas que não justificavam o grande espaço, 
possibilitando pequenas reformas para a implantação das operações que hoje atendem os 
consumidores virtuais e a divisão dos custos fixos do local; a proximidade das marginais Tietê 
e Pinheiros garantindo acesso para grande parte das regiões atendidas; e a continuidade da 
unificação de estoques entre a loja física e o delivery reduzindo os custos de armazenagem.
 O depósito instalado na Casa Verde somado a redefinição da Área de Abrangência e a 
implantação do setor de logística dentro do depósito, reduziu de 23% para 18% o custo do 
transporte em relação ao total faturado, em comparação à antiga localização na Lapa. 

 
5.3.2 – Previsão de Vendas 

A falta de histórico de vendas devido ser o primeiro grande supermercado que atuava 
tanto em lojas físicas como via web, aliado a dificuldade em mensurar a quantidade de novos 
clientes e o crescimento das vendas motivado pela expansão da internet, resultou em estoques 
excessivos de determinados artigos, a falta de outros e em perdas de produtos por qualidade e 
validade. Para a modificação desse quadro, a previsão de vendas foi separada entre a loja 
física e o Delivery, facilitando o controle e apontando os problemas por tipos de mercadorias 
resultando em melhorias nos valores desperdiçados com itens perdidos por ultrapassar a data 
de validade ou por serem perecíveis. 

 
5.3.3 – Nível de Serviço 

Os artigos oferecidos no site abrangem todas as marcas comercializadas, tendo um 
percentual de 15% de faltas ou substituições nos pedidos antes da reestruturação, motivado 
por parte dos produtos serem entregues diretamente pelos fornecedores às lojas gerando 
problemas como a não entrega na data prevista, devoluções por qualidade e atrasos. 

Através de pesquisas com os consumidores do site, a empresa verificou que os 
inconvenientes mais mencionados foram justamente às faltas e substituições. Para modificar 
esse quadro, a implantação de metas e indicadores de desempenho que retratavam toda o 
operação, era primordial para assegurar a satisfação dos clientes virtuais. As principais 
medidas foram: o estabelecimento do nível de serviço de 95% de entregas efetuadas dentro do 
prazo acordado com o cliente; limitação do prazo de entrega em faixas de horário de acordo 
com a hora de confirmação do pedido; implantação de dois veículos disponíveis apenas para a 
busca de artigos faltantes em estoque, nas demais lojas Pão de Açúcar. 

O índice de pedidos com incidência de faltas fechou em 1,2% no primeiro semestre de 
2005, muito menor que os 15% antes da reformulação, garantindo um maior nível de 
satisfação dos consuimidores. 

 

5.3.4 – Sistemas de Informação  

No período anterior ao Amélia.com, o supermercado virtual em estudo utilizou um 
software de gestão (WMS) diferente da rede física, na qual, atendia as necessidades iniciais, 
porém não oferecia uma integração que garantisse  decisões em conjunto entre o Delivery e as 
lojas Pão de Açúcar. Como as solicitações aos fornecedores abrangiam as necessidades de 
ambos, a falta de planejamento em conjunto ocasionava problemas quando ocorriam 
oscilações na demanda, tendo o excesso ou a falta de mercadorias como exemplos mais 
comuns. 

A modificação após o desmembramento do Amélia, ocorreu com a unificação do 
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software utilizado nas lojas físicas garantindo o armazenamento das informações e um 
importante recurso na rapidez e suporte de decisões gerenciais como a retirada de um artigo 
no site, por atraso na entrega da mercadoria por parte do fornecedor no Centro de 
Distribuição. A utilização de um único software de gestão, agilizou decisões importantes 
como no exemplo mencionado acima, além do estudo médio do preço final de um artigo 
ressaltando pontos como custo do frete e disponibilidade e o aumento do preço de venda para 
que o artigo mantenha-se em estoque até o próximo reabastecimento. 

 
5.3.5 – Ciclo do Pedido 

No processo de preparação do pedido, a empresa esperava a confirmação das empresas 
administradoras de cartões de crédito para informar ao cliente a data de entrega e iniciar a 
separação dos artigos. Entretanto, a morosidade do repasse da informação ao Pão de Açúcar 
Delivery devido à falta de estrutura das companhias de crédito, acarretava em um maior 
tempo no ciclo do pedido além de reclamações e devoluções. 

A solução para esse impasse foi à preparação do pedido independente da aprovação 
das empresas administradoras de cartões de crédito. Após a análise do percentual de pedidos 
retidos por falta de crédito do consumidor, o Pão de Açúcar Delivery decidiu esperar a 
confirmação até a emissão da nota fiscal obtendo um ganho médio de um dia no tempo de 
ciclo do pedido. 

 
5.3.6 – Embalagem 

Com relação à maneira que os produtos chegavam nas residências, o Pão de Açúcar 
Delivery inicialmente alocava as mercadorias não perecíveis em caixas plásticas – sendo 
idênticas às utilizadas pelos fornecedores de legumes e verduras – e os artigos perecíveis em 
isopores devido à necessidade da conservação em baixas temperaturas. Contudo a maior 
exigência dos clientes virtuais com relação ao perfeito estado dos itens comprados e o 
percentual de 12% de devoluções originados por avarias e comprometimento da qualidade 
(derretimento de sorvetes e legumes murchos) tornou-se um grande problema para a 
companhia. 

A resolução dessa questão foi à substituição das embalagens, na qual, os produtos 
ficavam alocados do fim da separação até o recebimento por parte do consumidor. As caixas 
de papelão com a identificação e logotipo do Pão de Açúcar Delivery e sacolas plásticas com 
maior resistência substituíram as antigas caixas, além da compra de 28 geladeiras especiais 
que abrigam atualmente as mercadorias quando passam da separação para as ruas de saída, ao 
final de cada rua de roteirização e, em cada veículo de entrega preservando os itens 
perecíveis. 

As embalagens modificadas e a implantação das geladeiras fizeram diminuir as 
devoluções por causa de avarias e comprometimento da qualidade. O valor anterior de 12% 
caiu para 2,3% na média obtida no primeiro semestre desse ano. 

 

5.3.7 – Distribuição Física 

Outro aspecto que dificultou a operação foi o não cumprimento dos horários de 
entrega prometidos ao cliente, motivados pela pequena frota existente, falta de planejamento 
no tempo médio de preparação causando problemas nos pedidos que continham mais de 50 
produtos de marcas diferentes; e a utilização da mesma faixa de horário de entrega tanto em 
locais próximos ao depósito quanto para os pontos mais distantes. 
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Para tanto, houve uma redefinição da área de abrangência cobrindo somente a Grande 
São Paulo e algumas cidades do litoral paulista, onde, pouco antes da criação do Amélia.com 
a organização atendia quaisquer localidades no interior e litoral com até 100 km de distância 
de São Paulo. Além disso, foi criado o setor de logística dentro do depósito com o intuito em 
otimizar as rotas de entrega conciliando o menor caminho com o menor tempo de entrega. 

Com relação às entregas dentro do prazo, o percentual no primeiro semestre de 2005 
foi de 96,5% ultrapassando a meta imposta na reestruturação. Os casos que não são atendidos 
no prazo, ocorrem normalmente devido nenhuma pessoa estar no local para o recebimento do 
pedido, congestionamentos e quebras dos veículos. Na verificação de algum problema após a 
saída do veículo, os clientes são informados via telefone.  

 O Quadro abaixo detalha as principais variáveis de decisão descritas neste trabalho, 
relacionando a situação anterior à reestruturação em 2002, e os resultados obtidos no primeiro 
semestre de 2005. 

 

Quadro 2: Aplicação das Variáveis Logísticas de Decisão 

 Anterior Reestruturação Pós-Aplicação  

Localização do 
Armazém 

Instalação da base de operações sem 
prévio estudo 

Análise da melhor localidade avaliando os 
custos de implantação, proximidade das 

grandes vias de acesso e custo do 
transporte. 

 

Redução de 5% do custo de 
transporte sobre o total faturado 

Previsão de Vendas 

   Inexistência devido ser o 1º 
supermercado virtual; 

   Dificuldade em prever a qtde de 
novos clientes e o crescimento das 
vendas; 

   Previsão unificada entre a loja 
física e a virtual. 

Previsão de vendas separada entre o 
estabelecimento físico e a loja delivery. 

Redução das faltas de artigos em 
estoque. 

 

Nível de 

Serviço 

Foco em metas financeiras, relegando 
a um segundo plano as metas de 

serviço ao cliente. 

Implantação de metas de serviço ao 
cliente, de indicadores de desempenho 

operacionais e de um plano de 
contingência nas faltas de mercadorias. 

Percentual de 96,5% das entregas 
dentro do prazo prometido ao 

cliente ultrapassando a meta de 
95%. 

Sistemas de 
Informação 

Utilização de softwares diferentes 
entre a rede física e a loja virtual 

Total integração entre o Delivery e as lojas 
físicas 

Obteve-se uma maior rapidez na 
escolha de decisões, facilitando a 
avaliação de futuros impactos de 
uma forma conjunta entre a loja 

virtual e a física. 

Ciclo de Pedido 

Espera da confirmação de crédito das 
administradoras de cartões, 

acarretando no maior tempo total do 
ciclo de pedido. 

Preparação do pedido logo após a 
confirmação por parte do cliente no site, 

verificando a aprovação do crédito 
somente antes da emissão da Nota Fiscal. 

   Redução do tempo de preparação 
do pedido. 

   Diminuição de picos na 
produção, ocasionado pela melhor 
distribuição dos pedidos. 

Embalagem 

Uso de caixas plásticas retornáveis 
para mercadorias secas e isopores 

para artigos perecíveis à temperatura 
ambiente. 

Uso de caixas de papelão não retornáveis 
para artigos secos, sacolas plásticas 

personalizadas de acordo com os demais 
tipos de mercadorias e geladeiras para 

armazenagem até a chegada dos produtos 
até o consumidor. 

Redução de 12% para 2,3% nas 
devoluções por avarias e 

comprometimento da qualidade. 

Entregas 
Falta de planejamento na área de 

abrangência e no dimensionamento 
de horários das faixas de entrega. 

   Redefinição da área de abrangência 

   Criação do setor de logística para estudo 
das rotas de entrega. 

96,5% das entregas dentro do 
prazo estipulado 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6 – Considerações Finais 

O presente trabalho objetivou expor um modelo contendo as principais variáveis 
logísticas que podem contribuir ou não para o sucesso das organizações supermercadistas 
virtuais.  

Para confrontar os dados bibliográficos, a empresa Pão de Açúcar Delivery foi 
escolhida por ser uma das precursoras do segmento alimentício virtual possibilitando análises 
através de históricos de dados acumulado do seu surgimento em 1995 aos atuais dias. 

 A partir de estudos da operação da empresa pode analisar os impactos em aspectos 
como a localização do depósito, o estabelecimento de níveis de serviço, sistema de 
informações integrados, embalagem, entregas e ciclo do pedido. 

 A aplicação prática desses aspectos após a reestruturação da empresa em 2002, 
mostrou melhorias em pontos que afetam tanto os custos da organização, mas principalmente 
a credibilidade perante o consumidor virtual, podendo resultar em um menor intervalo de 
compras de um mesmo cliente, a ampliação da carteira de consumidores e na consolidação da 
imagem da companhia. 

 Apesar do intenso crescimento do comércio eletrônico no Brasil, na qual, a logística 
possui um importante papel, faz-se necessário uma quantidade de estudos na mesma 
velocidade que o seu desenvolvimento com o intuito de garantir um intenso aprofundamento e 
sugestões de melhorias nas práticas logísticas das organizações que atuam no segmento 
virtual. 
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