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Delivery: um plus de serviço de marketing para o varejo? 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

A extensão e velocidade das mudanças entre os consumidores de varejo estão se 
acelerando; o varejo, um dos maiores setores da economia mundial, está atravessando um 
período de mudanças dramáticas e excitantes. 

A demografia e as necessidades do consumidor estão mudando e os varejistas estão 
respondendo a essas mudanças. Com o número crescente de famílias em que duas pessoas são 
responsáveis pela renda, não há mais tanto tempo para compras. Por isso, os varejistas estão 
desenvolvendo meios para ajudar os consumidores a encontrar o que querem o mais rápido 
possível, uma vez que o consumidor está mais informado, exigindo mais direitos e melhores 
serviços de atendimento aos clientes. Os varejistas já estão atendendo a essas necessidades. 

As lojas estão tornando-se mais do que apenas um lugar para comprar produtos, elas 
estão oferecendo mais serviços de marketing. Como serviços de marketing entendem-se todos 
os fatores do composto mercadológico que auxiliam a empresa a atender a demanda de 
mercado, através de pesquisas de mercado e de serviços de distribuição que envolvem a 
seleção das vias de distribuição, para que o produto ou serviço ofertado atinja mais 
convenientemente o seu público alvo. 

O foco do serviço deverá ser sempre o cliente; nesse ambiente dinâmico, alguns 
empresários lançaram novas campanhas e conceitos e tornaram-se líderes, enquanto empresas 
tradicionais tiveram que reestruturar seus negócios ou ir à falência. 

Ao se tomar decisões no varejo hoje, elas devem ser complexas, com o objetivo de 
selecionar mercados-alvo, a localização das lojas, quais mercadorias e serviços oferecer, 
negociar com fornecedores, bem como decidir o preço, a estratégia de promoção e a exibição 
da mercadoria. 

Como o consumidor busca praticidade e conveniência no ato de comprar, a entrega em 
casa vem sendo um grande diferencial de serviço de marketing para o varejo; os 
consumidores dos grandes centros urbanos vêm selecionando os seus endereços de compras e 
optando pelos que facilitam sua vida, poupam seu tempo, livram-no do trânsito, entregam o 
produto em casa pelo mesmo preço praticado no supermercado ou na farmácia. Em favor da 
conveniência da clientela, e em busca de um diferencial diante da concorrência, sete entre dez 
estabelecimentos do varejo investem no sistema “delivery” (entrega), que está muito ligado ao 
consumo e à necessidade imediata, daí ser tradicional nos segmentos de alimentação e 
medicamentos, embora hoje seja possível comprar quase tudo sem sair de casa. As pizzarias 
são campeãs de entregas em domicílio. 

Entende-se que o delivery é um excelente serviço de marketing, mas se você deseja 
implantá-lo vários pontos devem ser analisados. Uma das maiores dificuldades da 
implantação do delivery é a logística de entrega. 

Portanto, optar por manter uma frota própria só se justificará se o sistema representar 
mais de 30% do movimento do negócio. E contratar serviços de terceiros não é tarefa das 
mais fáceis, pois a rotatividade da mão-de-obra é grande, a maioria dos entregadores encara a 
atividade como não primordial e demonstra pouca preocupação com o bom atendimento e 
com a imagem da empresa que está representando. O delivery só é uma boa ferramenta 
quando o custo da operação não afeta a lucratividade e o atendimento permanece impecável 
do início ao fim do processo. O investimento tornar-se-á inviável se a infra-estrutura do 
negócio não conseguir atender à demanda, os pedidos atrasarem, o produto chegar alterado à 
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mão do cliente, ou o serviço só funcionar no horário comercial. Deve-se atentar para estes 
pontos, caso contrário, estará sendo comprometido o lucro do negócio. 

Ao optar pela montagem de um delivery é importante adequar o custo de montagem ao 
serviço que se pretende oferecer, estando ainda relacionado ao meio de transporte que será 
utilizado (carro, moto ou bicicleta), ao tipo de atendimento e operacioalização do sistema 
(telefone, microcomputador, Internet, call center e espaço físico). O bom atendimento deve 
ser priorizado desde o primeiro contato entre cliente e empresa, seja por meio de telefone ou 
outro qualquer, na hora da entrega da encomenda, na rapidez na execução do pedido, no 
domínio das características e nos preços dos produtos disponíveis, além de nas perfeitas 
condições de embalagem, na conservação e no transporte. 

Ao implantar um sistema de delivery, várias estratégias de marketing devem ser 
cuidadosamente planejadas e elaboradas. Num primeiro momento, o foco do sistema é que ele 
está intimamente relacionado com o consumo imediato, se o seu produto fugir dessa 
característica, descarte a operação. É essencial a adoção da estratégia de segmentação do 
mercado seja pelo perfil do consumidor ou área geográfica de atuação, enfim, deve estar claro 
qual é a base de segmentação que será utilizada. Como a segmentação pela área geográfica de 
atuação é uma das mais importantes, cabe estar atento que, ao demarcar o território, os 
trajetos não devem ultrapassar 20 minutos de percurso com o meio de transporte utilizado; o 
importante não é a distância a ser percorrida, mas sim o tempo gasto entre o cliente solicitar o 
produto e recebê-lo. O bom marketing afirma que se deve estar constantemente atento às 
solicitações dos clientes, ao comportamento da concorrência, às necessidades dos 
consumidores e adequá-los conforme a solicitação do público alvo. Com essas premissas 
estaríamos procurando assegurar a conservação do cliente. 

Outro item importante refere-se aos custos da operação; o correto é traçar um plano de 
viabilidade econômico-financeira, tendo como ponto de equilíbrio o valor que é preciso 
faturar para cobrir os custos; o negócio só se justificará quando sinalizar um aumento de fluxo 
superior a 10%. A receita não é a mesma para todos os estabelecimentos e atividades; estudos 
e pesquisas apontam que cidades com menos de 100 mil habitantes não comportam esse tipo 
de serviço. 

Ao optar pelo sistema de entrega vale saber que alguns processos são comuns em 
todas as operações, como a necessidade de linhas telefônicas próprias, controle do fluxo via 
computador, escolha correta das embalagens e transporte ágil; considere que o mais 
importante não é a distância da entrega, mas o tempo da viagem. Recomenda-se na 
implantação desse sistema, pelo menos adquirir duas linhas telefônicas e dois computadores 
interligados em uma pequena rede, a fim de garantir um pronto atendimento, cadastrar os 
pedidos e liberá-los para entrega; instalar um serviço de espera telefônica pode ser também 
uma boa estratégia, enquanto aguarda o atendimento, o cliente conhece os produtos, a região 
atendida e o horário de funcionamento. A embalagem deve ser muito bem planejada, pois 
deverá preservar as condições de segurança física do produto e suas características originais 
de temperatura, consistência, odor e forma, além de ser funcional, fácil de transportar e de 
manusear, pois a embalagem será o vendedor silencioso do seu produto. No caso específico 
de entrega de alimentos, os cuidados devem ser redobrados pois “comida se come também 
com os olhos”, daí a necessidade de entregá-la intacta, além de saborosa e na temperatura 
ideal. 

Para que esse serviço de marketing “sistema de delivery” funcione é necessário torná-
lo conhecido, portanto elabore um plano de comunicação com panfletos, informações na 
embalagem, propaganda mais agressiva no contato direto com o cliente, mas conscientize-se 
da regra primordial do bom marketing: toda a atividade se baseia no bom atendimento e na 
qualidade da entrega. 
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Caso Ilustrativo: Drogaria Bonato – central de delivery 
A Drogaria Bonato, de Ribeirão Preto, sempre atenta em ouvir o cliente e procurando 

atender as suas expectativas, implantou uma central de delivery anexa à farmácia, pois o bom 
atendimento no balcão estava sendo comprometido pelo grande número de solicitação via 
telefone. Por isso, a direção da Drogaria instalou uma estação de telemarketing com cinco 
computadores operando em rede, oito linhas telefônicas e quatro funcionários revezando-se 
24 horas por dia. 

A clientela gostou do serviço e atualmente a farmácia faz em média 6 mil entregas por 
mês, o equivalente a 25% do seu movimento. Espera-se elevar a participação a 30%. Segundo 
a direção, para se montar uma estrutura com capacidade para atender a 500 chamadas/dia, o 
custo gira em torno de R$ 15 mil. Fonte: PEGN julho de 2000 – Gestão Marketing, p.72. 

 
Lojas do Mc Donald´s aderem ao delivery 
As lojas do Mc Donald´s da Praia do Canto e do Shopping Vitória, em Vitória, 

aderiram ao sistema de entrega em domicílio, comum no segmento de alimentação rápida. 
As operações em fase de teste já apresentam resultados positivos, a entrega de lanches 

em residências e escritórios aumentou em 13% as vendas. A novidade chega à capital depois 
de ser adotada pela proprietária da franquia de Vila Velha. Em Vila Velha, a entrega em 
domicílio aumentou em 25% as vendas. 

O investimento nos espaços das lojas que vão cuidar do delivery ficou em R$ 20 mil, a 
arrecadação da franquia com o serviço está em torno de R$ 40 mil em cada estabelecimento. 

Segundo o diretor do Mc Donald´s, a rede está testando o sistema e avaliando a 
possibilidade de implantar a entrega em domicílio nas mais de 500 unidades da rede. A 
operação está sendo testada em três praças: Salvador, Brasília e Goiânia. O foco central da 
estratégia será fazer com que o pedido chegue na casa do cliente com a mesma qualidade do 
produto no balcão. Fonte: Jornal Gazeta Mercantil, 02/08/2000, Por Conta Própria, ano VI – 
300. Franquia: Lojas do Mc Donald´s testam serviço de entrega e estudam padrões para 
viabilizar o delivery, p.5. 
 


