
INTRODUÇÃO

Bem-vindos!

Neste curso, iremos falar sobre logística e entregas. Se esta for a primeira vez que 

está a ouvir falar sobre este assunto, recomendamos que veja primeiro o nosso 

curso introdutório online. Parece que ainda aqui está, muito bem! Avancemos então. 

Neste curso, vamos abordar 3 tópicos fundamentais: Como planear o envio e a 

entrega dos produtos, como empacotar e preparar os artigos para o envio e como 

estimar e calcular os custos de entrega.

Tudo isto é importante se estiver a pensar em montar algum negócio online com 

produtos físicos de qualquer tipo. Felizmente, quem quiser vender os seus serviços 

na Internet ou quiser ter um negócio à base de produtos digitais não tem de lidar 

com este tipo de logística e envios.

Como planear o envio e a entrega dos produtos

Sabemos que o planeamento pode ser aborrecido, especialmente quando se está 

entusiasmado e se quer avançar o mais depressa possível com o processo. É 

exatamente nestes momentos que o planeamento é essencial. Durante este 

segmento do curso iremos tentar acompanhá-lo pelas etapas básicas do 

planeamento e vamos tentar que consiga entender o quão necessário é fazer este 

planeamento.

Fizemos uma lista com os erros mais comuns que as pessoas e as empresas 

cometem durante o planeamento:

1. Ignorar o planeamento - “não é preciso preocupar-me, vai correr tudo bem”

Ser otimista é bastante importante. No entanto, a vida é complicada e não se pode 

gerir um negócio com base no acaso. O que é que os seus clientes vão pensar de si 

se não souber o que fazer e quando o fazer? Como irá responder às questões que 

lhe irão fazer?

2. Adiar o planeamento - “Trato disto depois”

O "depois" está normalmente cheio de outras coisas para fazer. Não esteja à espera 

de ter mais tempo quando estiver mais próximo do prazo do que aquele que tem 



agora. As decisões de última hora são normalmente apressadas e são pouco 

racionais.

3. Esquecer-se de informações importantes

Se não estiver focado enquanto estiver a reunir todas as informações necessárias 

para tomar uma decisão, pode deixar passar algumas informações importantes. 

Letras pequenas, taxas adicionais, seguros, garantias, tempos de entrega, custos 

adicionais, dimensões, empacotamento, prazos para fazer o levantamento e dias da 

semana- todos estes fatores - e são só alguns - são muito importantes para o 

planeamento do envio e entrega dos seus produtos. Se se esquecer de algum deles,

poderá ter de gastar mais dinheiro do que o esperando ou até não ser capaz de 

entregar os produtos aos seus clientes dentro do prazo.

4. Não manter o cliente sempre informado

Imprevistos acontecem. Atrasos acontecem. As encomendas podem-se partir ou 

serem perdidas. A comunicação é extremamente importante. Um cliente com uma 

encomenda problemática pode muitas vezes ser a melhor publicidade ao seu 

negócio, caso consiga resolver o problema de forma transparente, manter o cliente 

sempre informado e assegurar que alguém irá tratar do problema. Se houver uma 

mudança de planos, assegure-se que mantém todas as partes informadas sobre 

essa mudança.

5. Ter apenas um plano e nenhuma alternativa

Sabe o que é um "Plano B"?  Aposto que sim! É sempre bom ter uma boa noção do 

que fazer caso o plano original falhe por alguma razão. Ter um plano B significa que 

teve em consideração o que poderia correr mal e arranjou soluções alternativas para

esses cenários. Com isto irá poupar tempo e evitar situações stressantes.

Vamos então falar mais em detalhe de como planear a sua logística. Estas são as 

etapas mais comuns do momento em que o pedido é recebido até ao momento em 

que faz o envio.

1. Recebe um pedido por um produto.

2. Verifique o inventário, localize o produto, assegure-se que é exatamente o 

que está no pedido (tamanho, cor, etc.)



3. Obtenha o tipo de material de embalagem mais adequado para este produto. 

Assegure-se que tem sempre uma quantidade suficiente de caixas e 

envelopes vazios.

4. Faça o empacotamento do produto de forma adequada e assegure-se que 

está seguro para o transporte. Inclua os documentos necessários, como, por 

exemplo, o formulário do pedido, a fatura, as instruções de utilização, um 

cartão de agradecimento, etc.

5. Coloque uma etiqueta na embalagem de forma que se possa ver de forma 

clara e certifique-se que está de acordo com os requisitos da empresa de 

entregas.

6. Contacte a empresa de entregas para que venham recolher a encomenda. 

Pode também levar a encomenda ao departamento local ou centro de recolha

da empresa. Por vezes esta opção é mais barata do que lhe irem buscar a 

encomenda a casa.

7. Obtenha o número de rastreio por parte da empresa e guarde-o até que a 

entrega esteja confirmada.

8. Contacte a pessoa que fez o pedido por e-mail ou telefone. Informe-a que a 

encomenda já está a caminho e providencie o número de rastreio para que 

também possam acompanhar a encomenda enquanto estiver a caminho.

Estes passos parecem bastante claros, certo? Para garantir que está preparado, irá 

ter de recolher algumas informações e fazer escolhas. O plano é o conjunto de todas

estas escolhas.

 Quais são os produtos que está a vender e que precisam de ser enviados? 

São frágeis? Qual é o seu tamanho e o seu peso? Podem ser colocados com 

outros produtos na mesma embalagem?

 A empresa de entregas que normalmente utiliza fornece envelopes ou caixas?

Ou terá de comprar à parte? Essa empresa dá algum tipo de aconselhamento

relativamente ao empacotamento? Necessita de materiais de embalagem 

adicionais, como, por exemplo, plástico de bolhas, embalagens almofadadas, 

separadores, papel para enchimento ou fita adesiva? Sabe onde encontrar 



esses materiais? Qual é a quantidade destes materiais que deve armazenar 

de forma a conseguir enviar as encomendas de forma rápida?

 Sabe quais são os documentos que devem ser incluídos em cada pedido? 

Estes documentos têm como base modelos padrão que possam ser 

impressos diretamente do seu computador? Ou necessita de ter um certo 

número destes documentos já impressos e prontos a incluir na encomenda, 

como instruções e cartões de agradecimento?

 Sabe fazer etiquetas e que informação estas devem conter? Tem todos os 

dados dos seus clientes, como nome, morada e número de telemóvel ou 

telefone? A empresa de entregas que utiliza fornece estas etiquetas ou terá 

de as imprimir?

 Já verificou o tamanho e o peso das embalagens? Tem uma noção clara 

sobre os custos de envio? Após considerar a combinação tempo/custo de 

envio, acha que esta opção é a que vale mais a pena monetariamente? 

Existem outras empresas que possam entregar mais rapidamente ou que são 

mais baratas? Paga sempre que faz um envio ou tem algum contrato que 

permite pagar esporadicamente - mensalmente, por exemplo? Existe algum 

envio em que, por exemplo, o cliente tenha pedido um serviço especial, cujos 

custos serão da responsabilidade do destinatário?

 Sabe que número contactar para uma recolha ou sabe se o pode fazer 

através do website ou app da empresa de entregas? Sabe qual é o ponto de 

recolhas mais próximo? Consegue combinar vários pedidos de forma a 

poupar tempo e permitir à empresa de entregas recolher todas as 

encomendas de uma vez?

 Sabe como usar um número de rastreio para localizar as suas encomendas 

enquanto estiverem em distribuição? Qual é a melhor forma de informar o 

cliente quando o seu pedido tiver sido enviado?

São muitas questões, certo? Mas esperamos que este vídeo tenha dados alguns 

esclarecimentos e ideias sobre como organizar a parte dos envios e entregas do seu

negócio online. Faça um planeamento adequado, teste o serviço e assegure-se que 

sabe exatamente como funciona - terá de compreender tudo isto se quiser ser capaz



de o explicar aos seus clientes. Boa sorte e não hesite em voltar e revisitar este 

curso sempre que quiser ou precisar!


