
Estimado cliente,  
 
 
Conforme tivemos oportunidade de partilhar convosco em Outubro, desde o passado dia 24 
de Novembro (Black Friday) que atravessamos uma fase excepcionalmente difícil no que 
respeita à distribuição das vossas encomendas.  
 
A boa situação que atravessa a economia portuguesa e a elevada confiança dos consumidores, 
originou que o volume de negócios dos nossos clientes e consequentemente das encomendas 
que nos são entregues nesta fase, atingisse níveis muito acima das mais optimistas 
expectativas.  
 
Apesar da detalhada preparação para esta época de pico de actividade, do reforço da nossa 
rede de distribuição, dos nossos recursos no SAC e nas Operações, de adaptação de processos 
operacionais e de planos de backup, a verdade é que, o volume de actividade que temos desde 
o passado mês de Novembro, está a superar todas as previsões efectuadas, quer por nós, quer 
por muitos dos nossos clientes e parceiros.  
 
Na realidade, o desafio que actualmente enfrentamos, é gerir dias com picos de actividade que 
chegam a atingir volumes que ultrapassam em 50% os volumes médios diários que tivemos ao 
longo do ano e em mais de 20% as previsões efectuadas, o que provoca, inevitavelmente, 
impactos nos nossos níveis habituais de qualidade de serviço.  
 
Adicionalmente, também não podemos esquecer que a redução constante da taxa de 
desemprego provocou uma significativa escassez de recursos humanos disponíveis no 
mercado de trabalho, para fazer face a uma súbita necessidade de reforços adicionais. 
 
Sabemos como é difícil a gestão de determinadas situações no dia a dia e os constrangimentos 
que as mesmas podem provocar, mas gostaríamos de vos assegurar que estamos a fazer todos 
os esforços para minimizar as dificuldades que a situação possa estar a causar.  
 
Estamos certos que podemos contar com a vossa compreensão e podem contar com o nosso 
total empenho em regularizar a situação o mais brevemente possível, voltando aos níveis de 
qualidade habituais.  
O vosso Gestor Comercial está, como habitualmente, ao vosso inteiro dispor para prestar os 
esclarecimentos e a colaboração que entendam por necessários.  
Com os nossos melhores cumprimentos.    
   
Américo Mendes 
Direcção Geral Business  
 

 


