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LOGÍSTICA/E-COM 

Plataformas electrónicas como  
potenciador de negócio e da  

internacionalização das PME´s… 



LOGÍSTICA/E-COM 

“E-commerce: é um termo que significa 
a venda de quaisquer bens ou serviços na 

Internet, que vão desde bilhetes de avião a 
móveis de jardim, jornais assinaturas,  
aplicações para telefone ou música " 

  

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 
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 As PME´s já perceberam que o  
     E-commerce deve ser parte  

   de seu modelo de negócio. 
 
 
 
 

E-commerce: a melhor maneira de transcender 
 as fronteiras nacionais e permitir às empresas e  

consumidores tirar o máximo partido do  
Mercado Único Europeu, mesmo quando os  
mercados nacionais ainda hoje dominam. 

 
 Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-

commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 
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Source: IMRG (24 April) – Cross-border delivery: Opportunities and challenges for postal operators and online retailers 

A importância do E-Commerce? 
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Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

 
Mercado europeu de e-commerce 

 valeu € 380bn (2010) 
 (crescendo 10% ao ano). 

 
 

A importância do E-Commerce? 
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Agenda Digital para a Europa estabelece objectivos 
 quantitativos para 2015:  

 
33% das PME deve realizar compras e vendas on-line  
[em 2008 (PME´s) 24% compravam e 12% vendiam] 

  
 

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 
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A importância do E-Commerce? 

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

Agenda Digital para a Europa estabelece objectivos 
 quantitativos para 2015:  

 
50% dos consumidores deve estar a comprar online 
e 20% da população comprará mercadorias on-line 
 a fornecedores internacionais ( 2010: 9%, 2009: 8%) 
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O E-commerce é para 53% dos retalhistas da UE 
o canal mais comum de vendas à distância. 

   
UK (78%),  
IE (65%),  
DK (57%),  
FR (55%), 
DE (53%), 
PL (28%),  
BG (26%),  
LV (24%),  
RO (19%) 
 
 

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 

PT 
31% 
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Entre 2004 e 2010 a percentagem de indivíduos  

que compraram on-line na UE passou de 20% para 40%. 
 

DK (68%)  
NL (67%)  
UK (67%)  
SE (66%)  
LU (60%) 
DE (59%)  
FI (59%) 

 

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 

PT 
15% 
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E-commerce vem crescendo tanto ao nível nacional 
 como transfronteiras. Num momento de crise económica,  
quando os consumidores e as empresas estão sob fortes 
 restrições financeiras, há uma mudança de paradigma 

dos consumidores. 
 

 Entre 2008 – 2010, a % da população que fez compras  
on-line (B2C) cresceu de 28% para 36% ao nível  

doméstico e de 6% para 9% ao nível transfronteiriço. 
 
  

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 
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O mercado B2C de E-commerce da UE representa  

€91 biliões (2010), que é 3,5% do total do  
sector do retalho da UE 

 
UK (7,9%), 
DK (5,4%),  
FI (4%),  
SE (4%),  
FR (3,9%),  
DE (3,9%) 
 
 

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 
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A importância do E-Commerce? 
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Porque é que se compra on-line? 

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

Preços mais baixos 

Poupa tempo 

É mais façil comparar preços 

Posso comprar a qualquer hora\dia 

Produtos só de venda on-line 

Mais variedade de produtos 

Produtos são entregues no local conveniente 

Posso obter opiniões de outros consumidores 

Posso encontrar mais informação 

Não gosto de ir a lojas 

Melhor qualidade dos produtos 

Posso devolver os produtos mais facilmente 

66% dos compradores  
on-line diz que encontra  

preços mais baratos. 

A importância do E-Commerce? 
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O que se compra on-line? 

Unid: % de individuos 

Travel & Holiday Accomodation 

Clothes, Sports & Goods 

Books, Magaz. & E-Learning mat. 

Tickets for events  

Household goods  

Films/Music  

Electronic Equip.  

Computer HW  

Others  

Food/Groceries  

Medicine  

Shares/Financial services / insurance  

Perfil de compras 
entre 2008 e 

2010 não alterou de 
forma significativa 

Source: European Commission (11 January 2012) – A coherent framework for building trust in the Digital Single market for e-
commerce and online services 

A importância do E-Commerce? 
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Source: IMRG (24 April) – Cross-border delivery: Opportunities and challenges for postal operators and online retailers 

Análise às mudanças nas 
necessidades e percepções 

dos compradores on-line (UK): 
 
 

   

82% está satisfeito 
com as entregas 

 
 

60% está satisfeito  
com as devoluções 

Está globalmente satisfeito com a entrega 
 dos seus produtos comprados on-line?  

O que percepcionam na experiência de compra\entrega? 

ENTREGAS 

DEVOLUÇÕES 

A importância do E-Commerce? 
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Source: IMRG (24 April) – Cross-border delivery: Opportunities and challenges for postal operators and online retailers 

Quem compra on-line quer: 
 

Informação de qualidade 
antes da encomenda – 74% 

 
Track & Trace on-line – 85% 

 
´SMS´ de confirmação da 

 data\hora de entrega – 70% 
 

Monitorização do processo 
de entrega – 84% 

INFORMAÇÃO 

A importância do E-Commerce? 
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Source: IMRG (24 April) – Cross-border delivery: Opportunities and challenges for postal operators and online retailers 

Quem compra on-line quer: 
 

Opções de entrega – 36% não 
compra por ter poucas alternativas 

 
Entrega em dias  

específicos – 80% 
 

Janela horária de entrega – 72% 
 

Possibilidade de definir instruções 
de entrega – 70% 

POSSIBILIDADE DE ESCOLHER 

A importância do E-Commerce? 
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Source: IMRG (24 April) – Cross-border delivery: Opportunities and challenges for postal operators and online retailers 

Quem compra on-line quer: 
 

Compradores não estão totalmente 
satisfeitos com as devoluções 

on-line – 40% 
 

Acesso a pontos de  
entrega\recolhas – 69% 

 
Acesso a T&T – 80% 

 
Confirmação de recepção – 89% 

DEVOLUÇÕES 

A importância do E-Commerce? 
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Source: Royal  Mail (23 April 2012) – “Delivery Matters”  Report 

• Especificar exactamente onde os produtos devem ser entregues (77%). 
 

• Os custos de entrega incluídos no preço dos produtos (81%). 
 

• Informação clara sobre as entregas (89%). 
 

• Monitorizar o processo de entrega (80%). 
 

• Ter a possibilidade de procurar os sites que oferecem os portes (71%). 
 

• Serviços que permitam a reserva on-line e recolha na loja física (66%). 

Quem compra on-line… acha provável voltar a comprar se ficar satisfeito  
com a experiência (90%), mas quer: 

A importância do E-Commerce? 
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Os compradores on-line (B2C) querem: 

1. Preços de venda competitivos 

2. Soluções convenientes de devolução 

3. T&T coerente 

4. Tempos de entrega fiáveis e apropriados 

5. Processos de expedição fáceis 

6. Serviço ao Cliente adequado 

7. Seguros de transporte transparentes e credíveis 

Source: Deutsche Post  – B2C Parcel International 

A importância do E-Commerce? 
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• E-commerce “cross-border” vai continuar a crescer. 

Source: Deutsche Post  – B2C Parcel International 

• Os compradores nem sempre vão percepcionar que  
     estão a comprar no estrangeiro. 

• As entregas serão cada vez mais determinadas pelos  
    compradores finais. 

• A fronteira entre o B2C e B2B, doméstico e  
     internacional, standard e expresso será ténue. 

• A competitividade vai aumentar e determinará novos  
    serviços, melhor qualidade e tarifas mais baixas. 

• Diferenciação será atingida através dos fluxos de  
     informação em vez dos fluxos de transporte físico. 

Que tendências emergem? 
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O papel dos Operadores. 

O papel dos Operadores Logísticos:  
como podem contribuir para  
facilitar o desenvolvimento do 
comércio electrónico nas PME’s? 
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Desenvolvendo meios de envio  
(tempo e lugar) capazes de  
 
 
 
 
 
combinar opções/preferências  
dos e-buyers. 

O papel dos Operadores. 



LOGÍSTICA/E-COM 

                Disponibilizando pontos 
                        de recolha\entrega  
                          que respondam às 
                              necessidades de 
                                  comodidade e 
                                    conveniência 
                          dos consumidores. 

O papel dos Operadores. 
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Construindo GTWs  
       de pagamento  
         com acesso a  
                múltiplas 
            soluções de 
          pagamentos. 

O papel dos Operadores. 
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 Apresentando soluções\plataformas 
         capazes de acolher lojas on-line 
                 de e-merchants ou capazes 
                           de se integrar com as 
                                             existentes. 
 

O papel dos Operadores. 
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Integrando sistemas de T&T 
com GTWs Logística,  
Recolha & Entrega, de  
modo a fornecer  
informação atempada 
sobre os objectos 
adquiridos pelos 
e-buyers. 

O papel dos Operadores. 
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Implementando eficientes serviços 
de devoluções com dimensão 
internacional. 

O papel dos Operadores. 
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Serviços específicos 

As Soluções 
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Pontos de Recolha & Entrega 

As Soluções 
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Escrow  
Service  

 Pre-Paid 

Cards  

 Buying 

“on behalf of” 

Variedade de Métodos de Pagamento 

Disponibilizado por Terceiros Disponibilizados por Operadores Logísticos 

As Soluções 
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Exemplo: www.fits.me 

Solução inovadora 

para resolver um dos 

maiores e mais impactantes 

problemas quando se 

compra roupa on-line:  

 

Devoluções devido… 

“falta cabine de prova”  

Parceiros inovadores 

As Soluções 
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Obrigado 


