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A Jadlog está sempre por perto
Cobrimos 100% do território nacional, atendendo tanto o mercado B2B como o B2C, através de uma 

rede de mais de 500 franquias e uma eficiente malha aero rodoviária

de entregas em 2020(E)

na frota atual, entre leves 

e pesados

cobrindo 100% do 

território brasileiro

diretos distribuídos em 17 

filiais

500 2.700

+30 2.500
milhões

franquias colaboradores

veículos
A maior rede de franquias do 

segmento de transportes



Cargas expressas

Soluções para o 

comércio ou indústria 

que precisam de 

prazos diferenciados
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Lojas Virtuais

Soluções de coleta e 

entrega desde o 

pequeno até o 

grande e-commerce

Pickup

Mais conveniência e 

economia para o 

destinatário final

Internacional

Solução competitiva 

para o pequeno e 

médio exportador

Um portfólio de serviços moderno e completo
Atendimento local e personalizado, na medida para você.



Pickup: retirada e postagem em ponto de Conveniência 
+ Consumidores  + Vendas e + Economia

Centenas de clientes em 

atividade

Milhares de encomendas 

retiradas nos pontos Pickup 

toda semana

Amplie seu mercado 

consumidor: 20% das vendas 

são de novos clientes



Escolha o ponto Pickup mais conveniente para você

Processo Pickup
O destinatário tem uma ampla opção de pontos para escolher



JADLOG é fácil de usar
Estamos integrados com as mais importantes plataformas do mercado
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Jadlog é a transportadora mais utilizada pelas lojas virtuais 
do país

Quais as principais transportadoras privadas que você utiliza?

JadLog

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Empresa 6

Empresa 7

Empresa 8

Empresa 9

Empresa 10

Empresa 11

Empresa 12

Empresa 13

Empresa 14

Empresa 15

Fonte: Adaptado de ABComm & ComSchool 2019

JadLog
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O Comércio Eletrônico vai crescer muito!
Um grande potencial pela frente e que você tem de aproveitar

44 48
53

60
71

81
93

120

16
26

33
40

48
57

69

8360
73

86
100

118

139

162

203

2016 2017 2018 2019 P 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Itens novos Itens usados + artesanato Total

Fonte: E-bit 40º I Mackinsey & Company Relatório Brasil Digital – Apr/19

Projeção de vendas do E-commerce (R$ bilhões) Ambiente digital no mundo

2x

53%

67%

76%

88%

93%

95%

20%

6%

5%

12%

8%

16%

China

Brasil

Russia

USA

Japão

R. Unido

Penetração do varejo digital Acesso à Internet



643

188

75

O que mudou com a Pandemia

51%

consideraram que foi fácil

comprar on-line

Os 3 principais segmentos que 
cresceram desde março -%

De crescimento nas transações de 

vendas on-line em comparação 

abril/19

Dos brasileiros compraram online 

pela primeira vez em 2020 

(vs 6% em 2019)

9Fonte: Accenture / E Commerce Brasil |

13%

47%
180%

Saúde

Artigos
esportivos

Brinquedos

Dos consumidores 

disseram que  vão manter 

o consumo on-line mesmo 

depois da pandemia

24bi Faturamento

No ultimo trimestre

Maturidade digita avançou 3 anos em 3 meses!

7%
dos e-shoppers devolveram 

sua última compra
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Principais Dicas

Escolher um parceiro que te atenda nacionalmente e tenha várias opções de entrega

Confiar em que pode te atender e resolver suas questões do dia a dia – Perto de você!

Integração sistêmica é essencial para escalar seu negócio

Cliente quer informação rápida e precisa

A venda só é finalizada na entrega do produto – precisa acompanhar o ciclo todo

Frete é item essencial para o sucesso do seu negócio digital

Site



Barômetro – Insights sobre o e-commerce
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Pesquisa Mundial Anual da DPDgroup – Respostas Brasil



48%

61% ***

75%83%

As compras online são, acima de tudo, economia de tempo e
dinheiro

Atitudes - Top2Box (concordo plenamente)

%

“Fazer compras online 

economiza dinheiro”

“Fazer compras online reduz fortemente

o estresse de comprar nas lojas ”

“Fazer compras online economiza 

tempo”

G11 - Aqui estão algumas declarações sobre compras. Até que ponto você concorda ou discorda pessoalmente 
das seguintes declarações?
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“Fazer compras online é tão conveniente

que eu uso cada vez mais, mesmo que eu

Tenha que devolver minhas compras 

às vezes”

“Lojas de varejo tradicionais são menos importantes

nas minhas compras do que alguns anos atrás”

E-shopper barometer – Country report

71%



187

147

137

129

126

104

88

76

57

47

100=importância média

Quais opções de entrega são importantes para você na escolha de um varejista on-line?

Índice de Importância - Índice base: 100
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Informação em tempo real é a maior preocupação 
dos compradores

C16novo. Quais opções de entrega são importantes para você na escolha de um varejista on-line?

Informações em tempo real na entrega

Várias opções de entrega

Entrega onde estou localizado

Notificações avançadas (dentro de uma janela de uma hora)

Possibilidade de reagendar a entrega

Entrega no dia seguinte

Entrega no Sábado

Selecionar com antecedência dia e janela de uma hora para  entrega 

Entrega à noite

Entrega no domingo



Eu acho seguro/ reconfortante saber quem entregará minha encomenda

Eu gostaria de escolher um que garanta um bom serviço de entrega

Tive uma experiência ruim com uma empresa de entrega específica e tentei evitar usá-la

Eu tenho preferências quando se trata de empresas de entrega

Razões de importância para conhecer a empresa de entrega

%

Saber qual empresa entregará sua encomenda ao fazer a
compra é importante e dá segurança no processo

... considera importante 

conhecer a empresa de 

entrega

D15 Na sua opinião, é importante saber quem será a empresa de entrega antes de finalizar a compra?

D16. Você disse que, para você, é importante saber quem será a empresa de entrega antes de finalizar sua compra. Qual das seguintes razões se 

aplica a você? Base: pense que é importante conhecer a empresa de entrega antes de finalizar a compra

Rq: várias respostas permitidas

(n=118)

14E-shopper barometer – Country report 

58

32

28

15

75% **



Utilização de 

redes sociais

Experiência de

excelência

Várias opções de 

entrega e reversa M-commerce

Mais opções de 

pagamento

Opções de locais 

de entrega

Sem barreiras 

à compra

Encomendas 

em 1-clique

Quais são os fatores de sucesso no Digital
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Contatos

https://www.jadlog.com.br/jadlog/servicos#

Email: tatiana.campanario@jadlog.com.br

jadlogoficial

jadlog.oficial

https://www.jadlog.com.br/jadlog/servicos

