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RESUMO

A possibilidade de fazer compras no exterior e ter um ponto que receba e armazene
em segurança essas compras até o momento do retorno para casa surge como
grande norteador deste estudo de caso. Diante da falta de empresas que ofereçam
este  tipo de  serviço nascesse estudo para  desenvolver  a  idéia  e assim  suprir  a
demanda desse mercado novo. A idéia é facilitar a aquisição de produtos comprados
pela internet, visto que a empresa será exatamente como o nome propõe: a caixa
postal do cliente. 

Palavras-chave: Inovação. Praticidade. Pioneirismo.



ABSTRACT

The possibility to shop abroad and have a place to receive and store safely these
purchases until the time of return home comes as a great guiding this case study.
Given the  lack  of  companies  that  offer  this  type of  service  is  born  this  study to
develop the idea and thus meet the demands of this new market. The idea is to
facilitate the purchase of products purchased online, as the company will be exactly
as the name suggests: the customer's mailbox.

Key words: Innovation. Practicality. Pioneering. 
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1 INTRODUÇÃO

 O mercado de compras pela internet vem crescendo constantemente. O E-

commerce  sofreu  uma  notável  evolução,  passando  de  um  mero  catálogo  de

produtos ou serviços, construídos a partir de uma página estática, para tornar-se um

meio eficaz para a realização de negócios.

  Existem três tipos de e-commerce: Business to Business (B2B), Business to

Consumer  (B2C)  e  o  Consumer  to  Consumer  (C2C).  Estados  Unidos  e  países

europeus e asiáticos têm sido os pioneiros na adoção desta tendência comercial. No

entanto, hoje os Estados Unidos e Europa parecem estar presos em sua evolução.

De  acordo  com  o  "Global  de  B2C  E-commerce"  Europa  ($  482.3bn)  e

América do Norte ($ 452.4bn) estão entre as primeiras regiões onde a maior parte

da receita  é  gerada.  No entanto,  hoje,  que tem um crescimento  maior  da  Ásia-

Pacífico (44,5%) com um volume de negócios em 2013 de 567.3bn dólares.  Da

mesma forma América Latina mostra uma grande evolução, com crescimento de

21,5% e um volume de negócios de US $ 33.2bn. Países da região que hoje, mais

compras on-line são: Brasil, Venezuela, Argentina, Colômbia, México, Peru e Chile.

ComScore  diz  que  oito  em cada  dez  consumidores  latino-americanos procuram,

pesquisa e comprar produtos semanalmente online.

Atualmente o e-commerce tem experimentado um forte crescimento a nível

mundial,  tanto  em  volume  de  usuários  e  sites  comerciais;  sem  dúvida,  o

investimento  publicitário  tem  contribuído  para  o  seu  rápido  desenvolvimento

exponencial. Hoje é a maneira mais fácil e rápida de fazer negócios sem grandes

investimentos  a  partir  do  conforto  da  sua  casa  ou  escritório,  pois  apenas  um

computador e acesso à Internet necessário.

A cultura do comércio eletrônico está, a cada dia, tomando maior força em

todo o mundo por causa dos vários benefícios oferecidos pelo comércio eletrônico:

conforto,  agilidade,  segurança,  facilidade  de  pagamento,  evitar  o  deslocamento,

toque  de  recolher,  linhas,  aglomerações  têm  geralmente  desconfortável  e

estressante. Juntos, isso significa uma otimização de tempo.

2 O EMPREENDIMENTO

 A aquisição de produtos comprados pela internet sugere que o comprador



12

forneça um endereço para onde a mercadoria deva ser entregue. A P.O. BOX

nasce para auxiliar nesta fase da compra: já não há a necessidade de ter que

morar na cidade de Miami, por exemplo. O endereço do destinatário passa a ser

agora o da P.O. BOX, assim o turista pode comprar e terá a garantia de que seu

produto  vai  ser  entregue  em  suas  mãos  no  momento  que  eles  estiverem

embarcando ou fazendo conexão no aeroporto, ou seja, o produto será entregue

com total segurança e com muita pontualidade.

 O core business da empresa é a recepção e armazenagem dos produtos em

suas  instalações,  bem  como  a  entrega  destes  produtos  diretamente  no

aeroporto.  

 Diante da falta de empresas que ofereçam este tipo de serviço, nasce uma

oportunidade para desenvolver esta idéia e assim poder atender esse mercado e

demanda  que  não  esta  sendo  observados,  ja  que  não  existe  nenhum

concorrente oferecendo o mesmo serviço, o pioneirismo está a favor da MY P.O.

BOX.

2.1 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Esta idéia surge da carência que as empresas de ramo similar despertam no

cenário atual, uma que vez já que os correios da América Latina (por exemplo) não

se demonstram muito confiáveis na hora de entregar os produtos e também são

taxados de maneira muito alta pelas alfândegas de cada pais.

Este tipo de serviço não esta sendo assistido por nenhum concorrente, uma

vez que diante da globalização, houve uma demanda maior por serviços logísticos e

neste cenário surgiram muitas empresas bem fundamentadas que se estabeleceram

com serviços logísticos e de correios, porém a crescente demanda ultrapassou seu

sistema levando a muitas brechas, dando espaço a nichos criativos. 

Ainda hoje, baseado em dados de reclamações e processos jurídicos nos

países  americanos  que  tem  serviços  de  correios,  não  conseguem  manter-se

atualizadas com seu sistema de entrega, o que tem causado um transtorno cada vez

maior  para  os  clientes  por  ineficiência  dos  processos  logísticos,  extravios  de

mercadoria em parte ou total, não liberação de mercadorias na aduana e na grande

maioria acréscimo de taxas, impactando sempre o cliente final o receptor.
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A MY P.O. BOX tem com sua prestação de serviço, a intenção de oferecer a o

usuário, a segurança do seu produto independente de local, tempo, da proveniência

do produto ou processos aduaneiros ou de correios, levando a efeito a satisfação do

usuário e a garantia de que o mesmo estará com seu produto no local previamente

acordado.

 Este serviço não substitui o correio, mas sim, ajudará as pessoas que estão

viajando constantemente e precisam comprar algum produto pela internet e que não

conseguiram  comprar  numa  loja  física  já  seja  pelo  preço,  tamanho,  cor,

disponibilidade de estoque o produto  facilitando assim a vida do viajante que vai de

shopping para Miami EUA.

2.2 POTENCIAL DE MERCADO

Os clientes estão aí: turistas e viajantes da classe média, pessoas que se

encontram viajando constantemente para Miami, seja de ferias ou fazendo conexão

no aeroporto de Miami EUA. Isso considerando que o aeroporto de Miami é um dos

30 aeroportos com maior tráfego internacional e fluxo de passageiros e será o lugar

para começar nosso empreendimento. 

 A empresa terá um deposito (warehouse) na cidade de Miami.  Este será

nosso centro de operações e o nosso escritório de entrega de mercadorias será o

aeroporto de Miami.

A escolha foi o aeroporto de Miami levando em conta o grande movimento

de  pessoas  neste  local  ao  longo  de  todo  o  dia,  isso  impulsionará  nosso

empreendimento:  o  posicionamento  estratégico  é  ponto  chave  no  “start”  das

movimentações operacionais da P.O. BOX.

Dar confiança a nossos clientes, que seus produtos comprados pela internet

serão  entregues  com  pontualidade,  considerando  a  enorme  exposição  que  o

aeroporto nos oferece, faz com que nossa imagem “viaje” com nossos clientes. É a

vitrine perfeita: Aeroporto e Cidade de Miami (EUA).

Nossa vantagem inicial  será não ter concorrentes diretos nesse nicho de

mercado. Ser pioneiro neste tipo de serviço, fazer disso um diferencial, agregar valor

ao  serviço  e  fazer  com que  o  cliente  note  esse  valor  que  buscamos,  permitirá

praticar preços e condições arbitrados pela própria P.O. BOX.
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2.3 MISSÃO 

A missão da MY P.O. BOX será: Dar confiança aos seus clientes de que seus 

produtos comprados pela internet serão entregues com pontualidade. 

2.4 PRODUTOS E SERVIÇOS 

A empresa MY PO BOX vai oferecer um serviço diferenciado de recepção e

entrega de produtos comprados via internet,  especificamente para o publico que

costuma viajar para Miami, onde se encontra um dos aeroportos mais frequentados

do mundo,  ou lá  frequentemente fazem conexões de voos.  A idéia é entregar  a

mercadoria  no  aeroporto  internacional  de  Miami  ou  mesmo  no  hotel  em que  o

visitante esteja hospedado na cidade ou outro local combinado.

Os concorrentes indiretos da MY PO BOX fazem a entrega dos produtos nos

endereços das cidades nas quais os consumidores virtuais residem ou trabalham.

Ao optar pelo serviço da MY POBOX, no ato da compra, o usuário devera cadastrar

o endereço físico da mesma, que receberá o produto e o entregará, de acordo com

agendamento realizado diretamente com o cliente.

É importante lembrar  que em vários países a empresa os Correios não é

eficiente.  Além da demora na entrega de mercadorias  internacionais,  acontecem

extravios e não liberações de mercadorias em alfândegas.

2.5 MERCADO ALVO

A não existência de uma empresa, neste segmento especifico, e que ofereça

o  mesmo  serviço,  leva  ao  interesse  em  atender  uma  demanda  de  mercado

relacionada à recepção e entrega,  em Miami  (EUA),  de produtos comprados via

internet.  O  alvo  é  o  e-commerce,  sendo  assim,  de  qualquer  lugar  dos  Estados

Unidos a produto comprado é enviado para a P.O. BOX, o cliente pode estar em

qualquer lugar do mundo quando efetivar a compra. Mas no momento em que ele

passar  pelo  aeroporto,  conforme  previamente  combinado  com a  P.O.  BOX,  seu

produto estará será entregue em suas mãos, com toda a segurança contratada.

3 O EMPREENDIMENTO

A empresa MY P.O. BOX (Minha Caixa Postal) é uma empresa nova, com o

intuito de prestar serviços de recepção e entrega de produtos comprados na internet

em  sites  como  Ebay,  Amazon,  Alibaba,  Mercadolivre,  Macys,  Nordstrom,
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Aeropostale,  Sears,  Target.  Estará  situada  na  cidade  de  Miami  EUA e,  como

diferencial,  buscará  atuar  otimizando  um  serviço  já  existente,  porém,  que  as

empresas já estabelecidas têm apresentado um alto índice de falhas e despertado

em seus clientes um considerável insatisfação. 

3.1 DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MY P.O. BOX.

Nome fantasia: MY P.O. BOX.

Endereço: 2100 NW 42nd Ave, Miami, FL 33126, United States

3.2 ÁREA DE ATUAÇÃO

 A P.O. BOX pretende atuar no ramo de receptação, armazenagem e entrega

de mercadorias, de uma maneira muito parecida com a forma convencional, como a

do correio. A principal diferença é que a P.O. BOX recebe as mercadorias de todos

os lugares dentro dos Estados Unidos, porém, não faz uma “repostagem”, ou seja,

entrega em mãos para o cliente.

Atenta  as  questões  fiscais,  a  P.O.  BOX  não  encaminha  para  outras

localidades, haja visto que o transporte requer outro tipo de nota fiscal.

3.3 LOCALIZAÇÃO

 A P.O.  BOX terá  a  seguinte  localização:  Na cidade de Miami,  haverá  um

deposito  que  recebe  e  armazena  os  produtos  com a  segurança  contratada.  No

aeroporto haverá a loja física, o escritório, o ponto de contato físico entre a P.O. BOX

e os seus clientes.

3.4 NECESSIDADE DE MERCADO A SER ATENDIDA

A insatisfação dos clientes com as formas já existentes de logística faz com

que eles busquem novos meios para que suas compras sejam entregues e é nesse

momento que a P.O. BOX pretende fazer a diferença.

Além desse contato mais pessoal  com o cliente,  a P.O. BOX adequa seu

serviço à necessidade do cliente, uma vez que o único contato com ele seja quase

sempre  no  momento  da  entrega,  que  é  quando  definitivamente  se  encerra  a
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responsabilidade da entrega. Dessa maneira,  todo o trabalho até o momento da

entrega esta sujeito as condições da viagem do cliente.

3.5 ANALISE SWOT

Pontos Fortes
Ser pioneiros neste tipo de serviço significa

não ter concorrentes diretos. Custo de
investimento baixo. Inovar um novo tipo de

entrega de produtos.

Pontos Fracos
Sistema ainda por explorar. Risco na
entrega de os produtos em questão a

imprevistos de vôos dos nossos clientes.
Imprevistos de entrega por parte dos

provedores do produto pudendo assim
afetar em nosso resultado. Conquistar a

confiabilidade de nossos clientes.
Oportunidades

Novo tipo de serviço, sem concorrência,
incremento de consumidores e compras

pela internet conquistando cada vez mais
o mercado. Diferença de preço nos

produtos vendidos pela internet e maior
variedade e facilidade para achar um

produto.

Ameaças
Crise econômica mundial afetando o fluxo
de passageiros para a cidade de Miami,

afetando as férias e diminuindo a
quantidade de compras realizadas pela

internet. O incremento do dólar com relação
a outras moedas fazendo menos atrativo e

desencorajando nossos clientes a consumir.

Quadro 1: Pontos Fracos e Pontos Fortes
Fonte: Autor (2016) 

4 O MERCADO

Um grande  diferencial  para  uma  loja  virtual  e  que  também  a  torna  mais

atrativa em relação ao modelo tradicional de comércio é a forma escolhida para a

entrega de seus produtos. 

Além de  vital  para  uma loja  virtual,  a  experiência  positiva  de  adquirir  um

produto pela internet e recebê-lo num ponto previamente combinado pode ser um

atrativo para novos compradores, bem como para fidelizar os já existentes. Além dos

preços  baixos  encontrados  nos  sites,  a  praticidade  que  existe  no  recebimento

também soma como mais um dos motivos para optar pelo e-commerce.

Por tratar-se de um dos pilares do comércio virtual que o assunto “logística”

deve ser tratado com ainda mais atenção. Entre as reclamações dos clientes estão:

a  entrega  fora  do  prazo  e  inclusive,  a  não  entrega  de  um produto.  Uma breve

pesquisa no Reclame Aqui e fica fácil visualizar muitos clientes insatisfeitos com a

demora. 

As consequências destas reclamações ultrapassam a barreira da insatisfação

do cliente: além de deixar de comprar na sua loja ele dissemina qualidade ruim do
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serviço nas redes sociais,  entra em ação o marketing negativo.  O resultado é a

perda de não apenas um cliente, mas de vários potenciais clientes. 

4.1 VISÃO GERAL DO MERCADO DE ENTREGA

Os caminhos para a entrega hoje no Brasil são: Frete com os correios, Frete

com transportadoras, Entregas Alternativas.

 4.1.1 Frete com os Correios

Bastante conhecido e difundido na cabeça dos consumidores, especialmente

pela forte divulgação nos comerciais e mídia em geral. 

Vale também dizer que os Correios oferecem um contrato para o proprietário

de um e-commerce, dando a ele algumas comodidades, tipo pagamento do frete por

meio de uma fatura. Assim, o lojista pode conseguir descontos conforme o volume

mensal de envio e pagar o devido valor mensalmente. 

É importante também ressaltar que existem limites de peso para o envio pelos

correios, não podendo ultrapassar 30 kg de envio para encomendas nacionais e

internacionais. 

4.1.2 Frete com transportadoras

Diferente dos Correios, as transportadoras não fazem restrição de pesagem

com as encomendas, sendo uma opção para quem vende produtos com mais de 30

kg ou ainda que possua dimensões que ultrapassam o limite estabelecido pela ECT.

O  risco  de  incidência  de  alguma  paralisação  ou  greve  por  uma  transportadora

privada também é menor, diminuindo uma possibilidade de atraso da encomenda.

4.1.3  Entregas alternativas:

É possível também criar um método de entrega alternativa, levando em conta

a  abrangência  do  cliente.  Dependendo  da  distância  da  entrega,  proximidade  do

destino e do estoque, é possível diminuir o prazo de entrega utilizando um motoboy

ou veículo  próprio.  A retirada na loja  também pode ser  uma alternativa,  onde o

comprador realiza toda a transação financeira  pelo site  e  retira  a mercadoria  no

espaço físico. Em vendas com o perfil B2B, pode-se também utilizar a função na loja
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virtual  de transportadora a cobrar,  onde a empresa de transporte escolhida pelo

comprador retira a encomenda negociada.

  4.2 QUALIDADE DO SERVIÇO

A encomenda tem um itinerário onde poderá pegar avião ou encarar ruas e

estradas junto com outras encomendas pesadas. Cuidados na hora de armazenar o

produto ou embrulhá-lo para o envio, reforçar a sua proteção, preencher os espaços

vazios da caixa com bolinhas de jornal ou isopor, para que a encomenda não se

mova  dentro  da  embalagem montam um checklist  indispensável  na  atuação  da

empresa especializada. 

Entregas rápidas são atrativas e fator de decisão no momento da compra.

Para cumprir com os compromissos assumidos é necessário ter uma margem de

tempo para algum imprevisto,  além de uma estrutura toda alinhada e focada no

timing de cada operação (encomendas que exigem maiores cuidados no embrulho.

São os casos que podem demandar mais tempo que o habitual).

Ninguém  está  livre  de  um  eventual  atraso.  A  melhor  forma  para  não

transtornar  o  consumidor  é  ser  transparente  com ele.  Compartilhar  e  informar  o

motivo do atraso e mostrar interesse em resolver a situação aproxima empresa e

cliente e deixa o cliente mais feliz e disposto a comprar/contratar novamente.

  4.3 MERCADO ALVO

A empresa MY P.O. BOX (Minha Caixa Postal) tem o objetivo principal de

facilitar  a  negociação  dos  clientes  com  as  empresas  virtuais:  sites  como  Ebay,

Amazon, Alibaba, Mercadolivre, Macys, Nordstrom, Aeropostale, Sears, Target. 

  4.4 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

Por  tratar-se  de  uma  empresa  que  se  encaixa  ao  método  de  entrega

alternativa, A MY P.O. BOX se utiliza desse viés como diferencial competitivo. Como

não há uma empresa que preste um serviço similar e também a apresentação de

algumas  falhas  nas  empresas  que  representam  os  modos  de  entregas

convencionais,  o  mercado  se  apresenta  bastante  amplo  e  bastante  estimulador

perante a essa nova proposta.
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   4.5 CONCORRENTES INDIRETOS 

As  empresas  de  entregas  que  já  existem  hoje  são  consideradas

concorrentes indiretos porque, conforme já vem sendo dito e é o foco da operação, o

serviço prestado pela MY P.O. BOX é diferente, haja visto que a proposta consiste

em receber  as  compras,  armazená-las  e  as  entregar  em mãos no momento  do

embarque/conexão do cliente, no aeroporto de Miami USA.

Ênfase  principal  para  UPSTracking,  FedEx®Tracking,  DHL

Express (acrônimo  que  originalmente  remetia  a  Dalsey,  Hillblomand  Lynn)  e

Correios, no Brasil.

5  PLANO DE MARKETING

 A empresa precisa não apenas determinar quais necessidades servir, mas

também as necessidades de quem servir.  O mercado é grande demais para que

uma empresa consiga fornecer todos os produtos e serviços aos compradores. Se

faz  necessário  uma  delimitação  de  recursos,  sendo  assim,  precisa  selecionar

mercados-alvo.

Os mercados costumam variar em seu grau de heterogeneidade. Detalhes

como idade, o sexo, a renda, a profissão, por exemplo. Há mercados compostos de

compradores que são muito semelhantes em seus desejos, exigências e reações ás

influências de marketing. Por outro lado, podemos encontrar mercados compostos

de  compradores  que  procuram  qualidades  e/ou  quantidades  substanciais  de

produtos diferentes.

  5.1 SERVIÇO

O serviço prestado pela MY P.O. BOX consiste em intermediar compras de

turistas ou compradores estrangeiros dentro dos Estados Unidos. A compra é feita

junto ao site de preferência do cliente, finalizada, e a partir dai tem como endereço

de entrega o endereço da MY P.O. BOX. A partir daí começa a responsabilidade da

empresa  em receber,  armazenar  com segurança,  comunicar-se  com o  cliente  e

agendar o momento da entrega em mãos, dentro do aeroporto do Miami USA.
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  5.2 PREÇO

A inovação não  para  no  produto.  A proposta  da política  de  preços  será

diferente dos concorrentes.

Enquanto a concorrência cobra um valor que vária de acorda com o peso do

volume postado a  intenção da MY P.O.  BOX e cobra  um valor  fixo  por  volume

recebido. 

A intenção é que existem três tipos de compartimentos, com tamanhos e

dimensões diferentes, nas estantes e gôndolas onde a MY P.O. BOX armazena todo

o material recebido. 

Dessa maneira, o valor da diária cobrada pela MY P.O. BOX depende do

espaço que o volume ocupará nas dependências da empresa, em seu estoque.

Com essa política de preços a empresa quer é garantir que o cliente pague

apenas o que utilizar, sendo o valor do serviço cobrado baseado no espaço que o

volume utiliza multiplicado pela quantia de dias que esta precisa permanecer sobre

responsabilidade da empresa MY P.O.BOX.

A vantagem é que o cliente entende de uma maneira muito simples como

funciona o custo do serviço que a empresa presta, tudo muito bem descrito num

relatório que acompanha o produto quando este for entregue em suas mãos.

A facilidade do cliente de entender como é cobrado pelo serviço prestado é

também uma facilidade para gerar relatórios de prestação de serviços, contabilizar,

criar gráficos de controle e indicadores para a projeção de resultados.

   5.3 DISTRIBUIÇÃO

A  empresa  MY  P.O.  BOX  terá  um  grupo  de  funcionários  atuando  e

monitorando 24 horas por dia, tanto para receber mercadorias quanto para envia-las

aos seus clientes, conforme sua necessidade e conforme os horários de sua viajem.

Mapeando o cliente e seus horários, a empresa conta com uma equipe de

plantão que poderá inclusive reajustar horários, condições para a entrega, além de

contar  também com um veículo  próprio  que faz  todo o translado da mercadoria

enquanto estiver sob os cuidados da empresa.

  5.4 PROMOÇÃO
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A intenção com relação a promover os serviços da MY P.O. BOX, divulgar

estes serviços, é estabelecer parcerias com os sites e lojas virtuais. Apresentar os

serviços da MY P.O. BOX para as empresas de e-commerce torná-los conhecidos

pelo publico geral e ser mais uma opção para o comprador.

Manter vínculo com os sites de compras deixa a empresa em evidencia e

uma vez que isso fica sinalizado no site, desperta no cliente a curiosidade sobre o

serviço  e  vai  aproximando a  empresa dos  novos  clientes,  apresentando  o  novo

modo de trabalho que a empresa propõe justamente na situação em que ele pode

ser utilizado com mais efetividade.

6 ORGANIZAÇÃO

A estrutura para a implementação e o funcionamento da MY P.O. BOX deve

ser enxuto, simples, coeso e prático. Os executivos de 1º nível farão reporte ao CEO

(Chie fExecutive Officer) que acumula a função de Operações, administrando suas

áreas sob o regime de OBJETIVOS & METAS.

As condições de emprego e remuneração estarão diretamente ligadas aos

resultados aferidos.

Os  participantes  da  equipe  de  administração  terão  objetivos  definidos  de

produtividade e metas. As responsabilidades básicas de cada área são:

 6.1 ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA

• Controle Financeiro- Faturamento, Contas a Pagar e a Receber.

• Contabilidade (Gerencial, Fiscal e Gestão de Pessoal)

• Manutenção Predial e Segurança Patrimonial

• Controle de Fornecedores

   Administração do Plano Operacional (Orçamento Anual)

O controle financeiro, contas a pagar e parte dos Recursos Humanos é de

responsabilidade do CEO, que estará conectado a todas as áreas da empresa.

O auxiliar administrativo tem como principal função Faturamento, Cobrança e

Contas a Receber.
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6.2 OPERACIONAL 

 Suporte Técnico

 Entrega de Produtos

 Controle de Estoque

No departamento operacional, os técnicos são responsáveis pelo pós venda,

funções  sistemas  de  bancada,  controle  de estoque, entrega de produtos e

atendimento personalizado a domicílio.

  6.3 MARKETING & VENDAS

  Divulgação, marketing e vendas, por meio de:

• Telefonemas,  Cartões  Comemorativos  e/ou  presentes  em  datas

especiais;

• Elaboração de Informativo Eletrônico

• Envio de Brindes e Prêmios;

• Envio de Folder divulgando Promoções;

• Criação do Cartão Fidelidade MY P.O. BOX;

• Envio de Convites para Eventos;

• Folders de Parceria com Sites de Compras;

• Aplicativo de Rastreio MY P.O. BOX;

• Site e Propaganda Eletrônica, com hiperlink em sites de compras.

• Controle de Clientes

• Controle de Vendas (Representantes)

• Administração/ Negociação de Parcerias

• Publicidade & Propaganda

O departamento comercial tem por objetivo a prospecção de novos clientes,

relacionamento e manutenção da carteira de clientes.
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   6.4 ORGANOGRAMA

 Quadro 2: Organograma – MY P.O BOX
       Fonte: Autor (2016) 

7 PLANO FINANCEIRO E FONTES DE FINANCIAMENTO

Para  a  implementação  deste  projeto,  não  levaremos  em  conta  a

possibilidade de financiamento.  Assim sendo,  o  empreendimento será totalmente

custeado  com  recursos  próprios,  necessitando  de  R$  600.000,00  para  sua

implementação.

Com um plano de ação bem estruturado e documentado,  deixamos uma

porta aberta para irmos até o mercado financeiro buscar empréstimos, se isso se

fizer necessário. Contudo, consideramos esse um próximo passo a ser dado pela

MY P.O.  BOX:  o momento  de atrair  investidores já  com a empresa funcionando

normalmente. Dessa maneira, justificamos nossa opção por não iniciar este negocio
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contraindo o compromisso de pagamentos periódicos referente a empréstimos, ou

seja, começar o negócio sem dever nada a ninguém.

   7.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As  demonstrações  financeiras  apresentadas  aqui  serão  baseadas  em

projeções  de negocio,  projeções  de vendas,  investimentos  e  fluxos  de caixa  ao

longo dos períodos. 

Capital Social:

Diego Encina (90%)........................................................... U$ 540,000.00

Tony Montana (10%).............................................................U$  60,000.00

INVESTIMENTO INICIAL
Descriminição $

Loja no Aeroporto  $ 10.000,00 
  

Aluguel do Warehouse  $   1.300,00 
  

Custo de Funcionário. (15)  $ 28.980,00 
  

Mini Van Semi Nova  $   3.000,00 
  

Marketing  $   1.560,00 
  

Abertura da Empresa  $   2.000,00 
  

Computadores  $   2.500,00 
  

Software  $   1.000,00 
  

Advogado  $   1.000,00 
  $   51.340,00 

Tabela 1: Investimento Inicial
      Fonte: Autor (2016) 

  Os preços a serem praticados pela MY P.O. BOX, no que se refere aos

espaços utilizados são:
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PREÇO DE VENDA POR ESPAÇO
P M G
$

20,00
$

30,00
 $

40,00 
  Tabela 2: Preço de venda por espaço
   Fonte: Autor (2016) 

Isso pensando em mix de vendas de 50%+ 30% + 20%.

  7.2 FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Ano 1 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Receita de vendas 5.400 6.750 8.438 10.547 13.184 16.479 20.599 25.749 32.187 40.233 50.291 62.864

( - ) CSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) Lucro bruto 5.400 6.750 8.438 10.547 13.184 16.479 20.599 25.749 32.187 40.233 50.291 62.864

( - ) Despesas 
Operac.

 
           

Administrativas
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
-

43.840
( = ) Lucro 
operacional

-
38.440

-
37.090

-
35.403

-
33.293

-
30.656

-
27.361

-
23.241

-
18.091

-
11.653

-3.607 6.451 19.024

Resultado 
financeiro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras rec. e 
desp.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) L. L. do 
período

-
38.440

-
37.090

-
35.403

-
33.293

-
30.656

-
27.361

-
23.241

-
18.091

-
11.653

-3.607 6.451 19.024

Venda (Entregas) 200 250 313 391 488 610 763 954 1.192 1.490 1.863 2.328

    Acumulado -233.359      

Tabela 3: Demonstração de resultado – Ano 1
Fonte: autor (2016) 

Ano 2 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Receita de 
vendas

62.85
6

65.99
9

69.29
9

72.76
4

76.40
2

80.22
2

84.23
3

88.44
5

92.86
7

97.51
0

102.38
6

107.505

( - ) CSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) Lucro bruto
62.85

6
65.99

9
69.29

9
72.76

4
76.40

2
80.22

2
84.23

3
88.44

5
92.86

7
97.51

0
102.38

6
107.505

( - ) Despesas 
Operac.

            

Administrativas
-

43.84
0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0
-43.840 -43.840

( = ) Lucro 
operacional

19.01
6

22.15
9

25.45
9

28.92
4

32.56
2

36.38
2

40.39
3

44.60
5

49.02
7

53.67
0

58.546 63.665

Resultado 
financeiro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras rec. e 
desp.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) L. L. do 
período

19.01
6

22.15
9

25.45
9

28.92
4

32.56
2

36.38
2

40.39
3

44.60
5

49.02
7

53.67
0

58.546 63.665

Venda (Entregas) 2.328 2.444 2.567 2.695 2.830 2.971 3.120 3.276 3.440 3.611 3.792 3.982

    Acumulado 241.048      
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Tabela 4: Demonstração de resultado – Ano 2
Fonte: autor (2016) 

Ano 3 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Receita de vendas
71.0
64

74.61
7

78.34
8

82.26
5

86.37
9

90.69
8

95.23
3

99.99
4

104.99
4

110.244
115.75

6
121.54

4

( - ) CSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) Lucro bruto
71.0
64

74.61
7

78.34
8

82.26
5

86.37
9

90.69
8

95.23
3

99.99
4

104.99
4

110.244
115.75

6
121.54

4
( - ) Despesas 
Operac.

            

Administrativas
-

43.8
40

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0
-43.840 -43.840 -43.840 -43.840

( = ) Lucro 
operacional

27.2
24

30.77
7

34.50
8

38.42
5

42.53
9

46.85
8

51.39
3

56.15
4

61.154 66.404 71.916 77.704

Resultado 
financeiro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras rec. e desp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) L. L. do 
período

27.2
24

30.77
7

34.50
8

38.42
5

42.53
9

46.85
8

51.39
3

56.15
4

61.154 66.404 71.916 77.704

Venda (Entregas)
2.63

2
2.764 2.902 3.047 3.199 3.359 3.527 3.703 3.889 4.083 4.287 4.502

    Acumulado 846.103      

Tabela 5: Demonstração de resultado – Ano 3
Fonte: autor (2016) 

Ano 4 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Receita de 
vendas

72.76
5

76.40
3

80.22
3

84.23
5

88.44
6

92.86
9

97.51
2

102.38
8

107.50
7

112.88
2

118.52
7

124.45
3

( - ) CSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) Lucro bruto
72.76

5
76.40

3
80.22

3
84.23

5
88.44

6
92.86

9
97.51

2
102.38

8
107.50

7
112.88

2
118.52

7
124.45

3
( - ) Despesas 
Operac.

            

Administrativas
-

43.84
0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0

-
43.84

0
-43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840

( = ) Lucro 
operacional

28.92
5

32.56
3

36.38
3

40.39
5

44.60
6

49.02
9

53.67
2

58.548 63.667 69.042 74.687 80.613

Resultado 
financeiro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras rec. e 
desp.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( = ) L. L. do 
período

28.92
5

32.56
3

36.38
3

40.39
5

44.60
6

49.02
9

53.67
2

58.548 63.667 69.042 74.687 80.613

Venda
(Entregas) 2.695 2.830 2.971 3.120 3.276 3.440 3.612 3.792 3.982 4.181 4.390 4.609

    Acumulado 1.478.233      
Tabela 6: Demonstração de resultado – Ano 4
Fonte: autor (2016) 

ANO 1

Fluxo de
Caixa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Saldo Inicial 300.000 261.560 224.470 189.068 155.774 125.118 97.757 74.517 56.426 44.773 41.166 47.617

Receitas 5.400 6.750 8.438 10.547 13.184 16.479 20.599 25.749 32.187 40.233 50.291 62.864

Despesas -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840
-

43.840
-43.840 -43.840

Lucro /
Prejuízo

-38.440 -37.090 -35.403 -33.293 -30.656 -27.361 -23.241 -18.091 -11.653 -3.607 6.451 19.024
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Acumulado 261.560 224.470 189.068 155.774 125.118 97.757 74.517 56.426 44.773 41.166 47.617 66.641

Lucratividade
-

711,85%
-

549,48%
-

419,59%
-

315,67%
-

232,53%
-

166,03%
-112,82%

-
70,26%

-
36,21%

-
8,96%

12,83% 30,26%

             

Tabela 7: Fluxo de caixa  - Ano 1
Fonte: autor (2016) 

ANO 2

Fluxo de Caixa Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Saldo Inicial 66.641 85.657 107.816 133.275 162.198 194.760 231.142 271.535 316.140 365.167 418.837 477.383

Receitas 62.856 65.999 69.299 72.764 76.402 80.222 84.233 88.445 92.867 97.510 102.386 107.505

Despesas -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840

Lucro / Prejuízo 19.016 22.159 25.459 28.924 32.562 36.382 40.393 44.605 49.027 53.670 58.546 63.665

Acumulado 85.657 107.816 133.275 162.198 194.760 231.142 271.535 316.140 365.167 418.837 477.383 541.048

Lucratividade 30,25% 33,57% 36,74% 39,75% 42,62% 45,35% 47,95% 50,43% 52,79% 55,04% 57,18% 59,22%

Tabela 8: Fluxo de caixa  - Ano 2
Fonte: autor (2016) 

ANO 3

Fluxo de Caixa Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Saldo Inicial 541.048 568.272 599.049 633.557 671.983 714.521 761.379 812.772 868.926 930.080 996.483 1.068.399

Receitas 71.064 74.617 78.348 82.265 86.379 90.698 95.233 99.994 104.994 110.244 115.756 121.544

Despesas -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840

Lucro / Prejuízo 27.224 30.777 34.508 38.425 42.539 46.858 51.393 56.154 61.154 66.404 71.916 77.704

Acumulado 568.272 599.049 633.557 671.983 714.521 761.379 812.772 868.926 930.080 996.483 1.068.399 1.146.103

Lucratividade 38,31% 41,25% 44,04% 46,71% 49,25% 51,66% 53,97% 56,16% 58,25% 60,23% 62,13% 63,93%

Tabela 9: Fluxo de caixa  - Ano 3
Fonte: autor (2016) 

ANO 4

Fluxo de
Caixa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Saldo Inicial 1.146.103 1.175.028
1.207.59

1
1.243.975 1.284.369

1.328.97
6

1.378.004 1.431.676 1.490.224
1.553.89

1
1.622.933 1.697.620

Receitas 72.765 76.403 80.223 84.235 88.446 92.869 97.512 102.388 107.507 112.882 118.527 124.453

Despesas -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840 -43.840

Lucro / Prejuízo 28.925 32.563 36.383 40.395 44.606 49.029 53.672 58.548 63.667 69.042 74.687 80.613

Acumulado 1.175.028 1.207.591
1.243.97

5
1.284.369 1.328.976

1.378.00
4

1.431.676 1.490.224 1.553.891
1.622.93

3
1.697.620 1.778.233

Lucratividade 39,75% 42,62% 45,35% 47,95% 50,43% 52,79% 55,04% 57,18% 59,22% 61,16% 63,01% 64,77%

Tabela 10: Fluxo de caixa  - Ano 4
Fonte: autor (2016) 

7.3 RENTABILIDADE DO PROJETO

ANÁLISE DO INVESTIMENTO
Investimento T 1 T 2 T 3 T 4
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R$ -600.000,00 $ -233.359,00 $ 241.048,00 $ 846.103,00 $ 1.478.233,00
         Tabela 11: ANÁLISE DO INVESTIMENTO         
         Fonte: autor (2016) 

A TIR  ficou  maior  que  a  taxa  de  atratividade  está  acima  da  taxa  de

atratividade e ficou estimada em 42,85%.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento significativo do comércio eletrônico no país e no mundo fez

uma revolução no mercado de entregas expressas. Com a era do varejo online, não

basta só entregar, é necessário também estar pronto para informar ao cliente final

todos os movimentos da mercadoria por ele adquirida. No espaço deixado pela lenta

adaptação e reação dos Correios a essa nova realidade, as empresas privadas vem

agindo rápido e investindo em tecnologia, “aumentando sua fatia no bolo” que é o

mercado. Outrora, o bolo era algo que o gigante público dominava quase sozinho.

Mesmo eles ainda sendo os líderes no transporte de pequenos pacotes - de

até  10  quilos,  os  Correios  largaram  atrás  nesta  corrida  ao  não  dar  a  devida

importância ao "meio do caminho". Hoje, varejistas querem informar o status das

compras em seus sites, por e-mail ou SMS. "A grande vantagem dos Correios é o

alcance nacional. Mas a informação sobre a carga está abaixo da média do mercado

é a resposta a eventuais problemas é mais lenta", diz um executivo do setor.

Enquanto  os  Correios  buscam  reparar  suas  ineficiências,  surge  a

oportunidade  para  que  novas  empresas  invistam  forte  no  atendimento  ao  e-

commerce. 

Nesse novo espaço, empresas como a JadLog ganham a possibilidade de

disputar espaço entre gigantes internacionais como UPS e DHL. A UPS, por sua vez,

vai correr atrás de ampliar área de atuação buscando novas fatias de mercado e

novas áreas para a sua atuação.

É valido relembrar que a questão da logística no e-commerce é um dos

pontos  mais  importantes  para  as lojas  virtuais,  e  se  não  for  bem  trabalhada,

colocará todo o esforço empregado desde o início, a perder: é ponto chave que o

prazo  e  a  entrega  bem  sucedida  do  produto  são  essenciais  para  a  completa
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satisfação do cliente. Dessa maneira, a todo momento, uma atenção toda especial

precisa ser dispensada à logística no e-commerce.

 Sendo a logística a parte da gestão da cadeia de abastecimento que planeja,

implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-

primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a

eles relativas,  desde o ponto de origem até o ponto de consumo,  cabe a ela  o

propósito e o objetivo de atender às exigências dos clientes.

A logística no e-commerce pode com certeza ser definida como parte do

gerenciamento  de  uma  loja  virtual.  Ela  precisa  ser  encarregada  de  planejar  e

controlar  o  armazenamento  e  fluxo  dos  produtos,  bem  como  as  informações

relativas a eles, levando em conta desde seu ponto de origem até seu destino final.

Dentro  desata  definição,  a  logística  no  comércio  eletrônico  engloba  as

seguintes tarefas:

 Recepção e conferência dos produtos

 Estocagem dos produtos no galpão

 Envio dos produtos para a preparação do pedido – Picking

 Envio dos pedidos para a transportadora

 Rastreamento de pedidos enviados

 Controle de entrega

Com o foco em que a logística no e-commerce funcione de maneira perfeita,

é  necessário  que  todas  estas  etapas  sejam  introduzidas  em  ferramentas  de

rastreamento dos pedidos, consentindo um melhor controle de todas as diferentes

operações, e fornecendo aos clientes as informações em status real da fase em que

se encontra o produto adquirido.

Muitos empresários e empreendedores pecam e cometem o erro de permitir

que esta questão fique para o final do planejamento. Na verdade, ela precisa estar

atrelada  a  outras  decisões,  uma  vez  que,  por  exemplo,  será  necessário  que

a plataforma de e-commerce esteja conectada ao seu processo de entrega, para um

correto gerenciamento das operações.

Da  mesma  maneira  que  a  questão  funcional  da  logística  no  comércio

eletrônico influencia a decisão de compra, ela também é fator chave para a plena

http://guiadeecommerce.com.br/plataformas-de-ecommerce/
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satisfação  do  cliente  que  compra  em  sua  loja.  Um  produto  entregue  de  forma

eficiente e rápida é um perfeito desfecho para uma compra em sua loja. Com isso

devemos nos  preocupar  em ofertar  uma grande experiência  de  frete aos nossos

clientes e aos clientes do mercado como um todo.

No start das atividades no e-commerce de uma loja, o volume de pedidos é

geralmente  baixo  e  é  relativamente  fácil  gerenciar  a logística internamente,  sem

grandes problemas. Porém, à medida que se torna mais conhecida, a loja virtual

começa a entregar um volume cada vez mais expressivo de pedidos e é nesse

momento que as coisas podem se complicar, exigindo alternativas.

Os  custos  de  um  serviço  de logística  no  comércio  eletrônico podem  ser

bastante elevados. Por essa razão, eles devem ser levados em conta nos cálculos

dos custos totais da loja, buscando que seu crescimento seja sustentável. Contudo,

ter  uma  boa  e-logística  é  um  enorme  diferencial  competitivo  no  processo  de

fidelização de seus clientes.

Independente de serem empresas pequenas ou grandes, não entregar um

pedido, enviar um produto errado ou fora do prazo é praticamente perder o cliente,

mais que isso, é com certeza, encerrar as negociações definitivamente com este

cliente.  As operações de comércio  virtual precisam funcionar  de forma eficiente  e

compacta, da estocagem à entrega, na data exata e horário preciso, fazendo uso de

embalagens  adequadas,  e  com  toda  a  certeza,  prestar  muita  atenção  a  todos

os detalhes.

Embora seja mais fácil acreditar que esse tipo de coisa só acontece com as

empresas inexperientes e/ou recém-abertas, isso é um engano. Grandes marcas,

totalmente firmadas e sólidas em suas instalações físicas por todo o Brasil e pelo

mundo, passam e precisam passar por profundas adaptações e transformações com

o advento do mercado eletrônico.

Na rede, na internet, os clientes não perdoam. Qualquer deslize, um e-mail

não  respondido  de  forma  imediata,  por  exemplo,  é  motivo  suficiente  para

insatisfação, logo, razão plausível para correrem para o concorrente num só clique,

ou reclamarem nas redes sociais. É sabido por todos: para disseminar uma crítica

falando mal da sua empresa é questão de minutos.

A logística, como um todo, tem a mesma definição para qualquer tipo de

negócio: é o processo de planejar, executar e controlar eficientemente o transporte,

http://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://guiadeecommerce.com.br/como-criar-uma-grande-experiencia-de-frete-ao-cliente/
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a  movimentação  e  o  armazenamento  de  produtos  dentro  e  fora  das  empresas,

garantindo a integridade e os prazos de entrega dos produtos aos clientes.

Manter  uma  página  na  internet  sem  a  devida  preocupação  com  toda  a

estrutura de logística significa, além de não esperar nenhum retorno, a possibilidade

de  ter  prejuízos  enormes.  Com mais  destaque,  o  processo  de  atendimento  dos

pedidos e entrega dos produtos (a logística de distribuição)  é um dos principais

problemas do comércio eletrônico.

 Com efeito, é correto dizer que: A Logística é o processo ou ato de planejar e

controlar o fluxo de armazenagem de qualquer produto. Com o crescimento do e-

commerce, as empresas de vendas online em geral se defrontaram com um ponto

crucial para o crescimento empresarial: a forma, a maneira sobre como transportar

suas mercadorias e produtos a todos os seus clientes em geral, de maneira mais

fácil e  com  o  menor  custo  possível,  sem  perder  a  qualidade  indispensável  ao

negócio.

Com a internet presente nos mais variados locais do Brasil e do mundo, ao

divulgar os produtos de sua empresa de vendas online, o empresário diretor desta

empresa está  assumindo e  arcando com as  todas  as  responsabilidades  de seu

fornecimento. A logística ideal,  além de oferecer uma vantagem competitiva, fará

com que a empresa tenha maiores possibilidades de agradar uma grande fatia de

mercado.
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