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Correios de Janaúba precisam de carreta extra para atender a demanda de entrega
Enviado por Fernando Lucas
07 de abril de 2018

JANAÃšBA (Fernando Lucas) -- Talvez um dos principais parceiros desta nova modalidade de negÃ³cios, os Correios tem
papel fundamental no desenvolvimento destas aÃ§Ãµes. Em JanaÃºba, segundo o gerente dos Correios, Leonardo Prates
(FOTO), a agÃªncia local estÃ¡ a disposiÃ§Ã£o para ajudar nesta adequaÃ§Ã£o do comÃ©rcio visando aderir a esta nova
modalidade comercial. Ele explica que este tipo de negÃ³cio Ã© o segmento que mais cresce no paÃ-s. â€œEnquanto o
comÃ©rcio tido convencional passa por dificuldades e crise, o comÃ©rcio digital faz o caminho inverso e se encontra em
franca expansÃ£oâ€•, atesta ele.

Â

A comodidade e praticidade, aliados aos preÃ§os, sÃ£o os principais atrativos deste novo modelo de comÃ©rcio. â€œÃ‰ um
caminho sem volta e devemos aproveitar a oportunidade de aderir Ã esta nova oportunidadeâ€•, conclama Leonardo Prates.

Â

Para o gerente dos Correios em JanaÃºba, metade dos brasileiros ainda nÃ£o aderiram Ã este tipo de serviÃ§o, â€œou seja, a
tendÃªncia Ã© de que esta fatia venha a se aderir e, consequentemente, a demanda de negÃ³cios sÃ³ tem a crescerâ€•,
explica Leonardo Prates. Para se ter uma ideia, segundo o gerente dos Correios, a demanda de entregas oriundas de
comÃ©rcio eletrÃ´nico Ã© â€œgigantescaâ€•. Isso mesmo, ele usou esta palavra para definir o volume de negÃ³cios efetivados
eletronicamente na cidade, que consome, a cada dia, mais e mais produtos de outras praÃ§as.

Â

â€œNo Ãºltimo final de semana tivemos que colocar uma carreta extra para dar vazÃ£o Ã s entregas. E, esta semana jÃ¡ temos
previsÃ£o de outro carro extraâ€•, diz Leonardo Prates, dimensionando a demanda local.

Ele explica que a agÃªncia local Ã© parceira desta iniciativa e tem mecanismos para ajudar qualquer empresÃ¡rio a aderir Ã
este novo modelo de negÃ³cios, uma vez que a logÃ-stica dos Correios servirÃ¡ para dar suporte aos negÃ³cios daqui.

Â

â€œVamos firmar convÃªnios com empresas e empreendedores neste sentido. Temos que sensibilizar a classe empresarial
para este novo mercado tecnÃ³logico que se apresenta e que podem ter nos Correios seu parceiro para o
desenvolvimento das comercializaÃ§Ãµesâ€•, conclui Leonardo Prates, gerente dos Correios em JanaÃºba..

http://www.jornaldaserrageral.com.br/v2

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 16 January, 2019, 01:55

Jornal da Serra Geral

O e-Commerce pode ser uma actividade muito gratificante, mas nÃ£o se pode ganhar dinheiro do dia para a noite. Ã‰
importante fazer muita pesquisa, fazer perguntas, trabalhar intensamente e tomar decisÃµes de negÃ³cio sobre os fatos
aprendidos com a pesquisa e estudo efetuados.

Â

NÃ£o se guie por palpites. A Internet permite hoje em dia recolher dados que hÃ¡ 10 ou 15 anos sÃ³ eram acessÃ-veis
atravÃ©s de dispendiosos estudos de mercado.
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