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Estratégias de 
ESG minimizam o 

impacto da logística 
no meio ambiente

O desenvolvimento 
sustentável é uma 
prática cada vez mais 
exigida no mercado 
mundial

Isso chega a ganhar um 
peso de obrigatoriedade 
para as empresas que 

atuam no e-commerce. 
Em total alinhamento com 
isso, o ESG (sigla em inglês 
para Ambiental, Social e 
Governança) vem ganhando 
força, já que trata da adoção 
de soluções para melhorar 
as estratégias de logística, 
reduzindo os impactos no 
meio ambiente, enquanto 
o e-commerce continua em 
crescimento acelerado. 

O termo ESG é usado, 
portanto, para medir e 
incentivar as práticas am-
bientais, sociais e de go-
vernança de uma empresa 
e está totalmente alinhado 
à sustentabilidade. Na NRF 
Retail’s Big Show 2022, em 
Nova York, uma das maiores 
feiras de varejo do mundo 
para apresentar novidades 
e tendências, um dos temas 
mais discutidos foi o ESG. 

É fato que cada vez mais 
o consumidor vai levar em 
consideração essas práti-
cas e as empresas que as 
adotarem sairão na frente. 
Dentro desse contexto, 
olhando através das lentes 
ESG, existem desafios para 
as empresas do segmento do 
e-commerce, que, em março 
de 2022, representou 13,2% 
do comércio varejista restri-
to (exceto veículos, peças e 
materiais de construção). 

No acumulado dos últimos 
12 meses, a participação do 
e-commerce no comércio 
varejista corresponde a 
12,4%. Vale destacar que 
esse indicador foi feito a 
partir da última Pesquisa 
Mensal do Comércio do 
IBGE, divulgada no dia 10 
de maio. Os dados são do 
índice MCC-ENET, desen-
volvido pela Neotrust/Mo-
vimento Compre & Confie, 
em parceria com o Comitê 
de Métricas da Câmara Bra-
sileira da Economia Digital 

(camara-e.net). 
Ao comparar as vendas 

praticadas pela internet, 
em abril de 2022 (em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado) teve uma leve alta 
de 1,52%. No acumulado do 
ano, o crescimento segue 
em 9,63%. A expectativa 
é que o e-commerce vai 
continuar em ascensão, mas 
só vai se beneficiar quem 
evoluir e conseguir manter 
os consumidores satisfeitos. 

Além disso, um dos gran-
des desafios do setor é ga-
rantir que a operação logís-
tica emita cada vez menos 
poluentes sem encarecer 
o processo, promovendo 
benefícios para as empre-
sas, para o meio ambiente 
e para a sociedade. Nesse 
sentido, a roteirização é uma 
tendência que surge como 
solução sustentável capaz 
de promover a otimização 
da cadeia logística. 

Roteirizar as entregas 
gera economia ao passo 
que evita que os produtos 
passem por lugares desne-
cessários ao longo da rota. 
O ESG é um tema que está 
em voga e, por isso, mere-
ce atenção por parte das 
empresas de logística. Para 
o e-commerce, a adoção 
de práticas sustentáveis 
dentro dos critérios ESG 
é, portanto, uma forma de 
minimizar os impactos da 
logística na natureza. 

Dessa forma, o mercado 
logístico não limita seu 
crescimento mas, ao mesmo 
tempo, garante soluções 
para o setor e para o meio 
ambiente. Seguindo essa li-
nha de raciocínio, avaliamos 
que o e-commerce tem o 
poder de ajudar na redução 
de carbono e promover um 
mundo mais verde. Sendo 
assim, implementar solu-
ções que promovam a me-
lhoria dos processos e ainda 
garantam a preservação 
dos recursos naturais são 
questões urgentes.

(*) - Presidente do Conselho de 
Administração da BBM Logística, 

Conselheiro da Pathfind, especialista 
em logística, é sócio da Awro 

Logística e Participações.

Antonio Wrobleski (*)

A tecnologia 5G começou a 
funcionar no Brasil no último dia 
6. Brasília foi a primeira cidade a 
receber a faixa de 3,5 gigahertz, 
que oferece a maior velocidade. 
A expectativa é que brevemente 
o sinal esteja disponível em todas 
as capitais do país. Empresas e 
indústrias serão altamente impac-
tadas pela tecnologia, e o varejo 
não ficará de fora.

A grande aposta é que o 5G ace-
lere as soluções em omnichannel, 
que envolve a convergência entre 
o online e o físico, como o caminho 

mais promissor para os resultados 
do varejo. “O omnichannel permi-
te que o varejista esteja presente 
em mais de um canal de venda 
e proporcione uma experiência 
diferenciada para o consumidor, 
explorando as tecnologias dispo-
níveis e planejando estratégias 
multicanais. 

Além de fazer o atendimento 
tradicional daquele cliente que 
prefere a compra presencial, o 
lojista também opera de outras 
formas, dentro dos conceitos do 
varejo moderno, com opções de 

entrega, estoque local para aten-
der pedidos online, compra online 
com retirada na loja e vendas 
pelo Whatsapp, por exemplo”, 
explica Juliano Mortari, CEO da 
VarejOnline, ERP para gestão de 
lojas, franquias e pontos de venda.

O especialista cita como exem-
plo o aplicativo VO Closer, da 
própria VarejOnline, usado para 
vendas pelo WhatsApp. Pelo 
aplicativo, é possível divulgar 
produtos, fazer compras, realizar 
pagamentos online e retirar o 
produto em uma loja física. 

“As vendas por Whatsapp já 
deveriam ser uma realidade do 
varejo, e a pandemia só reforçou 
essa necessidade, afinal, muitos 
consumidores investiram mais em 
compras online. Com a chegada 
gradual do 5G, o momento é de 
unir forças e apostar no atendi-
mento multicanal”.

Segundo dados da consultoria 
Ebit/Nielsen, em 2020, durante a 
pandemia, as lojas online tiveram 
aumento de 41% no faturamento 
em comparação aos últimos 13 
anos. Já no primeiro trimestre 

de 2021, a pesquisa Neotrust 
apontou alta de 57,4% em com-
paração ao mesmo período do 
ano anterior. 

Com a chegada do 5G, será 
preciso ir além e ter um bom 
aproveitamento de todas as pla-
taformas disponíveis, explorando 
as oportunidades do omnichannel 
para poder manter o crescimen-
to. A expectativa é alavancar as 
vendas, e aumentar o número 
de transações em vendas físicas 
e online. - Fonte e mais informa-
ções: (www.varejonline.com.br).

A desatenção após uma viagem internacional pode custar 
caro. Contribuintes que não declaram corretamente os bens ao 
retornarem ao Brasil são multados e podem até sofrer sanções 
administrativas e penais se tentarem entrar no país com bens 
acima do valor permitido ou com itens proibidos. 

A Receita elaborou o Guia do Viajante, que serve de fonte 
de consulta a viajantes que tiverem dúvidas (https://www.gov.
br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/
viagens-internacionais/guia-do-viajante/entrada-no-brasil). A 
omissão ou declaração falsa ou inexata de bens enquadrados 
como bagagem resultará em multa de 50% do valor excedente 
à cota de isenção.

Os bens que não se enquadrarem como de uso pessoal são su-
jeitos ao pagamento do Imposto de Importação, mas existe uma 
cota de isenção. Para viagens aéreas ou marítimas, o limite é de 
US$ 1 mil. Para chegadas por lagos, rios ou por fronteiras terres-
tres, a cota corresponde a US$ 500 por pessoa. O contribuinte 
tem direito a uma cota adicional de US$ 1 mil sobre as compras 
feitas em lojas free shops em aeroportos (ABr).

Toda essa movimen-
tação também refor-
ça a atenção para a 

segurança dos clientes no 
ambiente digital e requer 
um olhar minucioso dos 
varejistas para que seus 
consumidores possam na-
vegar com tranquilidade. 
“É cada vez mais essencial 
buscar meios de proteção 
que tragam segurança aos 
usuários e às lojas. 

Proporcionar uma experi-
ência de consumo positiva 
também passa pela seguran-
ça e esse quesito também é 
fundamental para a susten-
tabilidade dos negócios em 
um meio tão competitivo”, 
destaca Rodrigo Schiavini, 
Diretor de Negócios da 
SmartHint - sistema de busca 
inteligente e recomendação 
para e-commerce, empresa 
pertencente ao grupo Maga-
zine Luiza.

E traz dicas para que lo-
jistas possam trabalhar de 
forma segura e conquistar a 
confiança dos clientes:

As vendas do e-commerce no Brasil devem avançar 95% até 2025.

A iniciativa privada expande sua participação em uma 
das áreas mais importantes da infraestrutura urbana: a 
iluminação pública. Atualmente, 70 municípios brasileiros 
já firmaram contratos com concessionárias privadas para 
a modernização e expansão dos seus parques de ilumi-
nação pública. Outros 400 projetos estão em andamento. 
A expectativa do setor é que esses números dobrem nos 
próximos três anos, chegando a até 150 contratos assinados 
(incluindo os atuais). 

Os números fazem parte de pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação 
Pública (ABCIP) e EY, divulgada em junho. Foram ouvidos 
representantes de empresas ligadas ao setor, fornecedores 
e consultores.    

O interesse das empresas investirem, porém, está ligado 
à segurança jurídica dos contratos com a administração 
pública e das fontes de financiamento, como a cobrança, 
por parte dos municípios, da Contribuição Sobre Ilumi-
nação Pública (Cosip).  

Segundo o levantamento, caso a Cosip não existisse e 
a PPP dependesse do orçamento público sem vinculação 
em lei, 94% dos acionistas e empreendedores ouvidos 
afirmaram que sua empresa não teria interesse em par-
ticipar do projeto. 

Mesmo em um cenário com vinculação de outra fonte 
orçamentária em lei ao contrato de PPP, o interesse dos 
acionistas e empreendedores também é baixo: 50% deles 
não teriam interesse em participar. “Essas respostas refor-
çam a relevância da Cosip para a atratividade do setor”, 
diz trecho do estudo. 

“A PPP praticamente se torna inviável sem a existência 
da Cosip no município. Isso se justifica tanto pela falta de 
interesse da iniciativa privada em um projeto sem esta 
estrutura de garantia, como pela dificuldade da munici-
palidade em prover o projeto de outra fonte orçamentária 
segura para fazer frente às garantias necessárias”, explica 
o engenheiro eletricista Antonio Alvarenga, gerente sênior 
de consultoria na área de Estratégia e Transações para o 
setor de Governo e Infraestrutura da EY Brasil. 

De acordo com Alvarenga, a iluminação pública é, atu-
almente, um dos setores mais ativos na infraestrutura, 
principalmente nos municípios. “Há uma expansão cada 
vez mais acentuada de parcerias público-privadas neste 
setor, demonstrando um interesse de ambas as partes: a 
Prefeitura desejando melhoria nos serviços para a popu-
lação e as concessionárias buscando projetos com bom 
retorno e garantias orçamentárias seguras”, explica.  

Há uma expansão cada vez mais acentuada de parcerias 
público-privadas neste setor.

E-commerce: confira cinco 
dicas para tornar 

o seu negócio mais seguro
Uma pesquisa da Global Payments Report, divulgado pela Worldpay from FIS revelou que o comércio 
eletrônico mundial deve crescer 55,3% nos próximos três anos. Segundo o levantamento, as vendas do 
e-commerce no Brasil, por sua vez, devem avançar 95% até 2025

 4) Invista em Block-
chain - Essa tecno-
logia é uma espécie 
de banco de dados 
descentralizado con-
tendo as transações 
ou interações reali-
zadas entre as par-
tes envolvidas. Esse 
recurso distribui as 
informações em blo-
cos de registro que 
são ligados uns aos 
outros, criando um 
banco de dados per-
manente e à prova de 
violações;

 5) Escolha uma plata-
forma segura - Os 
sistemas disponíveis 
possuem diferentes 
graus de estabilidade 
no que se refere à se-
gurança. Esse quesito 
deve ser avaliado de 
forma criteriosa na 
escolha da plataforma 
a ser adotada. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.smar-
thint.co/).

 1) Mantenha seus sis-
temas atualizados 
- Isso inclui todos os 
softwares utilizados no 
negócio e assim você 
preserva sua loja con-
tra possíveis invasões 
digitais;

 2) Utilize senhas fortes 
- Lembre-se sempre 
de incluir caracteres 
diversificados entre 
números, letras ou 

símbolos. Isso pode 
dificultar o acesso de 
invasores;

 3) Adote certificados 
de segurança - Eles 
são fundamentais para 
proteger a comunica-
ção entre o cliente e 
o servidor, garantindo 
que a transação ocorra 
sem riscos. Entre os 
mais usados, estão o 
SSL;
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País tem mais de 400 projetos de 
PPPs em iluminação pública

O parque de iluminação pública também é a porta de 
entrada para soluções de cidades inteligentes nos muni-
cípios brasileiros, pelos seguintes fatores: a capilaridade 
da rede de iluminação pública abrange toda a extensão 
territorial dos municípios, em especial na área urbana. 
Isso permite o uso da sua infraestrutura, como os postes, 
para instalação de outros equipamentos, como câmeras 
de vigilância. Segundo consultores, a estruturação de 
projetos que busquem o equilíbrio entre a necessidade do 
município e o interesse da iniciativa privada é importante 
para o sucesso do projeto. 

A atuação dos bancos nacionais (BNDES e Caixa), afirma 
o consultor, está sendo fundamental para o desenvolvimen-
to das parcerias em iluminação pública. “De forma clara 
podemos ver que PPPs modeladas por agentes indepen-
dentes, como Caixa e BNDES, trazem maior segurança 
para o mercado, o que diretamente resulta em um maior 
número de interessados nestes projetos, trazendo maior 
concorrência ao processo e um preço mais vantajoso para 
a municipalidade”, explica Alvarenga. 

Nos últimos anos, diversos projetos estruturados foram a 
leilão em cidades como Porto Alegre, Teresina, Vila Velha, 
Petrolina, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Aracaju, 
Feira de Santana, Franco da Rocha, Belém, Sapucaia do 
Sul, Campinas, Patos de Minas, Cachoeiro de Itapemirim 
e Toledo. “É importante destacar que os projetos estão 
contemplando municípios dos mais diversos portes, des-
de capitais, como Belém, com população superior a 1,5 
milhões habitantes, até municípios menores do interior, 
como Sapucaia do Sul, com menos de 150 mil habitantes”, 
diz Alvarenga. - Fonte: Agência EY.
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Receita orienta sobre 
compras no exterior

5G acelera soluções em omnichannel no varejo


