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RESUMO 

 
As vendas realizadas por meio do comércio virtual têm aumentado 

expressivamente no Brasil nos últimos anos. Por consequência, o volume de entregas 

segue a mesma tendência de acréscimo. Ao mesmo tempo em que as vendas e 

entregas aumentam, os veículos automotores utilizados para realizar entregas emitem 

alto volume de poluentes na atmosfera, ocasionando prejuízos à sociedade como um 

todo. Por outro lado, estudos apontam que a população do país apresenta maior 

interesse pelo tema da sustentabilidade. Considerando-se o cenário apresentado, 

este trabalho propôs-se a pesquisar junto aos consumidores virtuais de Porto Alegre 

a sua suscetibilidade diante do aumento de preço e prazo nas entregas de produtos 

adquiridos pelo comércio virtual, quando realizadas de formas mais sustentáveis. De 

maneira associada à opinião dos consumidores, o trabalho propõe-se a apresentar 

um modelo que permite avaliar a possibilidade de serem utilizados veículos menos 

agressivos ao meio ambiente. O modelo elaborado associa o levantamento do 

desempenho financeiro dos veículos estudados ao grau de aceitação dos 

consumidores virtuais ao aumento de preço e prazo de entrega. 

 
Palavras-chave: comércio virtual; suscetibilidade; preço; prazo; modelo  



 
 

ABSTRACT 
 

The sales through e-commerce has increased significantly in Brazil in recent 

years. Consequently, the delivery volume follows the same trend. While sales and 

deliveries increase, motor vehicles used to carry out deliveries emit high volume of 

pollutants in the atmosphere, causing damage to the society as a whole. On the other 

hand, studies show that the population is more interested in sustainability issues. 

Considering this kind of scenario, this final paper aimed to search among virtual 

consumers in Porto Alegre about their susceptibility to increase price and delivery time 

when the purchases are realized in more sustainable ways. The study presented a 

model that allows to assess the possibility of using vehicles less aggressive to the 

environment. The developed model combines vehicle’s financial performance with the 

degree of acceptance of virtual consumers to increase price and delivery time. 

 
Key-Words: e-commerce; susceptibility; price; term; mode 
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1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

As vendas virtuais no Brasil têm crescido a taxas expressivas, com faturamento 

anual saltando de aproximadamente R$ 500 milhões em 2001 (ECOMMERCE 

BRASIL, 2015) para R$ 28,8 bilhões em 2013 e R$ 35,8 bilhões em 2014, tendo este 

último ano, mesmo com o cenário econômico não muito favorável, superado todas as 

expectativas, registrando um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. Para 

2015, a previsão é de que o faturamento atinja R$ 43 bilhões (E-BIT, 2015). 

O 31º Relatório Webshoppers (E-BIT, 2015) menciona que 51,5 milhões de 

consumidores realizaram ao menos uma compra virtual em 2014 – 10,2 milhões 

realizaram sua primeira compra virtual – com média de duas compras para cada 

consumidor e faturamento médio por compra de R$ 347,00. O total de consumidores 

que já realizaram uma compra virtual no Brasil é de 61,6 milhões de pessoas. Em 

comparação com os resultados de 2013, 9,1 milhões de consumidores haviam 

realizado sua primeira compra, totalizando 51,3 milhões de consumidores que 

realizaram pelo menos uma compra no ano. Neste período, ainda, o faturamento 

médio por compra foi de R$ 327,00 (E-BIT, 2014). 

O volume de pedidos cresceu 17%, passando de 88,3 milhões em 2013 para 

103,4 milhões em 2014. Embora as vendas tenham aumentado, a variação foi menor 

que em 2013, quando o volume de pedidos cresceu 32% em relação a 2012. A 

expectativa para 2015 é que este número seja de 19%, chegando a 122,9 milhões de 

encomendas (E-BIT, 2015). 

O crescimento verificado, além de corresponder a ações de marketing, pode 

também ser atribuído à melhora no fluxo de informações e produtos que traz 

credibilidade aos clientes no sentido de utilizar os meios eletrônicos como forma de 

adquirir produtos. Nesse aspecto, a logística é apontada como um dos temas 

principais para as lojas virtuais, impactando diretamente na competitividade das 

empresas. Conforme o site eCommerceOrg (2008), utiliza-se o termo e-logística para 

identificar e compreender a sua cadeia, composta de quatro atividades principais: 

 

 Recepção e condicionamento de produtos; 

 Estocagem; 
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 Picking (separação e preparação de pedidos); 

 Entregas. 

 

Um desses componentes, a entrega, é um dos fatores mais importantes para a 

decisão de compra dos consumidores virtuais. Ainda segundo o 31º Relatório 

Webshoppers (E-BIT, 2015), em 2014, aproximadamente 50% dos comércios virtuais 

ofereceram entregas gratuitas como estratégia de vendas, porém a utilização de tal 

recurso vem decrescendo nos últimos três anos. Essa redução tem sido causada pela 

necessidade de rentabilidade das empresas, que devem disponibilizar aos clientes 

novas alternativas de entrega, variando o preço do frete conforme a exigência do 

cliente por prazo de entrega. 

Segundo estudos da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM, 

2014), 58% dos custos totais em logística são relativos ao frete, 23% relativos à 

armazenagem e os outros 19% ao manuseio. Quanto às entregas, 61% dos varejistas 

apontaram o não cumprimento dos prazos pelos entregadores como o maior problema 

encontrado, seguido pelos extravios dos produtos, (27%) e dos furtos e roubos (12%). 

No Brasil, diversas empresas privadas de logística realizam a gestão das 

entregas dos produtos consumidos diariamente pela população através das lojas 

virtuais, e algumas dessas empresas podem terceirizar as operações de acordo com 

as microrregiões de sua abrangência. Os operadores microrregionais, por sua vez, 

podem terceirizar a distribuição para pequenas empresas, os entregadores 

autônomos, responsáveis pela entrega ao cliente final. Esta estratégia de terceirização 

é amplamente difundida para que as empresas alcancem níveis maiores de redução 

nos seus custos, ganhando vantagem competitiva frente a seus concorrentes. 

A busca por redução de custos, entretanto, pode trazer efeitos colaterais não 

avaliados previamente pelas empresas. A necessidade de gerar valor para o cliente 

e, ao mesmo tempo, rentabilizar a empresa faz com que os varejistas exijam dos 

terceirizados qualidade a preços muito baixos, tendo por consequência negativa a 

falta de renovação e na manutenção da frota. O impacto ambiental desta atividade é 

evidente. 

Segundo o Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos 

Automotores Rodoviários (MMA, 2013), foram emitidas em torno de 213 milhões de 

toneladas de CO2 na atmosfera pela frota brasileira. Destes, 49% originários da 
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queima de óleo diesel, e 33% da queima de gasolina. Caminhões correspondem a 

40% do total de emissões e veículos comerciais leves correspondem a 9%, porém 

estes correspondem, respectivamente, a 3% e 11% do total da frota brasileira de 

veículos automotores. 

Ao mesmo tempo, há o interesse dos consumidores pelo tema da 

sustentabilidade enquanto fator de decisão de compra. Conforme pesquisa realizada 

com 30 mil consumidores em 20 países, apenas um terço dos consumidores 

considera o fator sustentabilidade de forma regular em suas decisões de compra 

(AKATU, 2014). Outros estudos realizados em 2012 demonstram o crescimento do 

interesse da população brasileira pela sustentabilidade. Apenas 5% dos consumidores 

podem ser considerados “conscientes”, porém, de 2010 a 2012, o número de pessoas 

que “ouviram falar” do termo sustentabilidade cresceu de 44% para 60%, assim como 

o interesse por buscar mais informações sobre esse tema no futuro, que passou de 

14% para 24% (AKATU, 2013). 

Alternativas menos impactantes ao meio ambiente para a frota brasileira de 

veículos para entregas expressas existem, porém, alterar o status quo do setor não é 

tarefa simples. Além de depender totalmente do interesse das empresas, que 

precisariam rever todos os seus processos e os custos envolvidos, há ainda 

indefinições governamentais, que restringem a compra de veículos com tecnologias 

mais limpas e menos onerosas. 

Considerando-se o cenário apresentado, este trabalho propõe-se a pesquisar 

junto à população de consumidores virtuais de Porto Alegre o grau de aceitação para 

mudanças nos preços e nos prazos das entregas de produtos adquiridos pelo 

comércio virtual em razão da substituição do meio de transporte utilizado por 

alternativas mais sustentáveis e menos impactantes para o ambiente. Além disso, de 

maneira associada à opinião dos consumidores, o trabalho propõe-se a apresentar 

um modelo que permita às empresas avaliar a possibilidade de migrar para formas de 

entregas por meios de transportes mais sustentáveis ambientalmente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Tomando por base a cidade de Porto Alegre, busca-se verificar junto a sua 

população de consumidores virtuais qual a suscetibilidade dos mesmos a possíveis 

aumentos de preços nas taxas de frete e ampliação de prazos de entrega para receber 

suas compras de forma menos agressiva ao meio ambiente. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Apurar dados financeiros sobre o desempenho dos veículos utilizados por 

empresas de entrega de objetos de até 30kg oriundos de compras virtuais 

localizadas em Porto Alegre; 

 Apontar alternativas de veículos menos agressivos ao meio ambiente no 

mercado e comparar seus desempenhos econômicos com o desempenho dos 

veículos utilizados atualmente; 

 Levantar, junto aos consumidores virtuais de Porto Alegre, opiniões sobre a 

possibilidade de mudar preços e prazos de entregas de objetos associada à 

respectiva mudança do meio de transporte utilizado para realizar tais entregas; 

 Associar os dados coletados com os consumidores virtuais e o desempenho 

econômico dos veículos alternativos apontados para a utilização nas entregas 

em Porto Alegre. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura divide-se em três seções, abordando os conceitos de 

comércio eletrônico, logística e distribuição e pesquisa de marketing, a seguir 

detalhados. 

 

3.1 Sustentabilidade 

 

O debate a respeito do impacto das ações humanas – em especial das 

atividades de produção e consumo realizadas segundo os modelos capitalistas – no 

meio ambiente passou a ser destacado, conforme Nascimento (apud Alves, 2014) a 

partir da segunda metade do século XX, por movimentos ambientalistas, ou “verdes”. 

Dentre os principais marcos do início de tal debate, ressaltam-se as preocupações 

sobre a utilização da energia nuclear, o uso indiscriminado de pesticidas e a emissão 

de gases responsáveis por chuvas ácidas na Europa. “O movimento pró-ambiente 

buscava ressaltar que a sobrevivência da humanidade estaria em risco, em razão do 

planeta não suportar o ritmo de exploração dos recursos naturais” (Carreira apud 

Alves, 2015, p 25). 

Conforme Robinson (apud Alves, 2014), “sustentabilidade” e “desenvolvimento 

sustentável” são termos diferentes, mas utilizados para expressar as mesmas 

preocupações sobre a sociedade e o ambiente, com organizações não-

governamentais e acadêmicos sendo mais propensos a utilizar o primeiro termo, 

enquanto organizações governamentais e o setor privado utilizem com mais 

frequência o segundo. 

A definição mais frequente para tais termos está no relatório da World 

Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future 

(também conhecido como Relatório Brundtland, uma vez que a comissão estava a 

cargo da ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland): “Desenvolvimento 

sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987). Posteriormente, outras organizações, como o World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), se basearam na definição 

do relatório Our Common Future para conceituar desenvolvimento sustentável: 
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“Definimos desenvolvimento sustentável como formas de progresso que atendam às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas necessidades” (WBCSD). 

Para Elkington (2012, p 52), “sustentabilidade é o princípio que assegura que 

nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e 

ambientais disponíveis para as futuras gerações”. O autor traz, com esta definição, 

sua Teoria dos Três Pilares (também conhecida por seu original, em inglês: Triple 

Bottom Line). 

 

3.1.1 Teoria dos Três Pilares 

 

A Teoria dos Três Pilares, apresentada por John Elkington no livro 

Sustentabilidade, Canibais com Garfo e Faca, inclui na agenda da sustentabilidade 

não apenas a tentativa de harmonização do pilar financeiro (Profit) com o pilar 

ambiental (Planet), mas também questões referentes à justiça social (People). 

Conforme Elkington (2012, p 110, 111), o conceito dos “três pilares” pode ser ilustrado 

da seguinte maneira: 

 

Figura 3.1: Conceito dos “três pilares” (1) 

 

Elaborado pelo autor. Adaptado de Elkington, 2012.  

 

A sociedade dependa da economia – e a economia depende do ecossistema 

global, cuja saúde representa o pilar derradeiro. 
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Figura 3.2: Conceito dos “três pilares” (2) 

 

Elaborado pelo autor. Adaptado de Elkington, 2012. 

 

Os três pilares não são estáveis: eles estão em um fluxo constante devido às 

pressões sociais, políticas, econômicas e ambientais, aos ciclos e conflitos. Portanto, 

o desafio da sustentabilidade é mais difícil que qualquer outro tomado isoladamente. 

 

Figura 3.3: Conceito dos “três pilares” (3) 

 

Elaborado pelo autor. Adaptado de Elkington, 2012. 

 

Pense em cada um desses pilares como platôs continentais, que se 

movimentam independentemente uns dos outros. As pessoas sempre se esquecem 

de como dependem da criação de riqueza; e muitos são ignorantes com relação aos 

seus impactos sobre o pilar derradeiro. 

 

Figura 3.4: Conceito dos “três pilares” (3) 

 

Elaborado pelo autor. Adaptado de Elkington, 2012. 

 

À medida que os platôs se movimentam sobre, sob e de encontro um ao outro, 

as “entrelinhas” surgem onde ocorrem os efeitos sociais, econômicos e ecológicos 

equivalentes aos tremores e terremotos. 
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3.1.2 Combustíveis fósseis e seu uso 

 

Conforme a Enciclopédia Brittanica Escolar (2015), os combustíveis fósseis, 

como petróleo, carvão e gás natural, são compostos por resíduos de organismos que 

viveram há milhões de anos atrás, e representam 90% da energia utilizada. 

O relatório Our Common Future (WCED, 1987) encara a utilização de 

combustíveis fósseis como um dilema contínuo e, segundo previsões, a produção de 

petróleo deve estabilizar nas primeiras décadas do século XXI, caindo gradualmente 

depois. O fornecimento de gás, por sua vez, deve durar mais de 200 anos, enquanto 

o de carvão cerca de 3 mil anos. Tais estimativas persuadem muitos analistas de que 

o mundo deve promover uma vigorosa conservação de petróleo. 

Para o site Carbon Counted (2015), mesmo com a aproximação de uma crise 

na oferta de combustíveis fósseis, em especial do petróleo, se for possível encontrar 

fontes alternativas de energia, não importa se aqueles estão a ponto de se esgotarem: 

o problema do aquecimento global e das mudanças climáticas é razão muito 

importante para que os combustíveis fósseis, que emitem dióxido de carbono a partir 

de sua queima, caiam em desuso. Quanto ao nível de poluição gerada, o uso do gás, 

conforme o relatório Our Common Future (WCED, 1987), é de longe o combustível 

mais limpo, seguido pelo petróleo, enquanto o carvão é altamente poluente. 

Entretanto, todos estão relacionados aos problemas do aquecimento global, da 

poluição do ar e da acidificação do meio ambiente, os quais países em 

desenvolvimento podem não ter condições de lidar corretamente. Ambas fontes citam 

a falta de urgência com a qual a situação é abordada pela sociedade. 

No Brasil, a emissão de poluentes na atmosfera por veículos automotores é 

estudada através do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos 

Automotores Rodoviários desde 2011. Segundo o primeiro relatório, a expansão da 

motorização individual da população, somada à assimetria da logística brasileira, 

baseada no transporte rodoviário, relegando a planos menores os modais ferroviário 

e aquaviário. As emissões dos veículos automotores podem ocorrer pelo 

escapamento ou por natureza evaporativa, e são influenciadas por vários fatores, 

como tecnologia do motor, porte e tipo, idade, projeto e matérias do sistema de 

alimentação do veículo, qualidade do combustível, condições de manutenção e 

condução, além de fatores meteorológicos. As emissões são constituídas por diversas 

substâncias, como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 
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hidrocarbonetos (HC), aldeídos (RCHO), óxidos de hidrogênio (NOx) e material 

particulado. O dióxido de carbono (CO2), é produto da oxidação completa do carbono, 

presente no combustível durante sua queima, e é considerado um gás de efeito estufa 

expressivo (MMA, 2011). 

 

3.1.3 Sustentabilidade e o mercado 

 

Para Elkington (2012), capitalismo e sustentabilidade apresentam dificuldades 

para se unirem, em especial devido à característica do ambiente empresarial de 

buscar a maximização de suas rentabilidades, embora tal sistema já esteja 

enfrentando problemas frequentemente pelo interesse próprio das organizações que 

o compõe. O autor questiona se tais empresas estão prontas para mudar a forma 

como conduzem seus negócios, indo em uma direção menos nociva econômica, 

social e ecologicamente. 

A tendência é que a crise da sustentabilidade provoque profundas mudanças 

no mundo dos negócios nas próximas décadas. Para Robert Shapiro, CEO da 

Monsanto em 1997, “estamos vendo uma das grandes descontinuidades da história 

econômica e social, que criam oportunidades incríveis. Em momentos como este, tudo 

está para ser alcançado”. Para as empresas que está alertas às mudanças, ele vê 

excelentes perspectivas: “Conforme essa crise tornar-se mais e mais evidente, o 

mundo vai demandar um conjunto de mudanças que nos dê uma oportunidade de 

sobrevivência. O mundo estará preparado para pagar pessoas que os ajudarão a 

sobreviver”. Organizações cujas atividades ameacem, ou sejam vistas como 

ameaçadores, para o futuro tendem a ser forçadas pela sociedade. O movimento 

social que serviu de alerta para essas novas tendências é, agora, responsável por 

modelar os elementos-chave dos mercados e indústrias do século XXI, impactando 

todos os setores da economia global. 

Aponta-se, também, a mudança dos mercados, que se tornam abertos à 

competição, onde as empresas que aprenderem a identificar condições de mercado e 

fatores de risco terão a chave para a sobrevivência e o sucesso. Nesse ambiente, 

algumas empresas já são testadas por clientes e mercados financeiros sobre seu 

comportamento e desempenho relativos aos três pilares, resultando às empresas 

deixar de utilizar a competição como desculpa para não seguir a pauta da 
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sustentabilidade, que passará a ser utilizada como parte do negócio, para suas ações 

e investimentos. Os novos líderes devem, dessa forma, entender a sustentabilidade 

como uma nova forma de valor demandada pela sociedade, e que as empresas de 

sucesso disseminarão por meio de mercados transformados (Elkington, 2012). 

 

3.2 Comércio eletrônico 

 

Conforme Mendes (2013, p 11), “a definição de e-commerce não é uma tarefa 

simples, pois trata-se de um tema ainda em desenvolvimento”. 

Para Turban e King (2003, p 3), “por comércio eletrônico entende-se o processo 

de compra, venda e troca de produtos, serviços e informações por redes de 

computadores ou pela internet”. Albertin (apud Mendes, 2013, p 11) define comércio 

eletrônico como “a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio em 

um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de informação 

e de comunicação, atendendo aos objetivos de negócio”. 

Diferentes tipos de transação podem se desenvolver através do comércio 

eletrônico, sendo classificadas através da identificação dos agentes envolvidos no 

processo. Podem ser considerados agentes na transação empresas, consumidores, 

governos, cidadãos, funcionários e qualquer outro tipo de atuante que possa oferecer 

ou demandar um produto ou serviço. Para Jiménez (2012, p 107), “apesar de se 

associar o comércio eletrônico com marcas como Amazon, dedicadas ao varejo, estas 

operações podem se realizar entre empresas e indivíduos para dar lugar aos termos 

‘comércio entre indivíduos’, ‘comércio entre empresas’ e ‘comércio entre empresas e 

indivíduos’”. 

Com relação a este trabalho, aborda-se exclusivamente o modelo de transação 

do comércio eletrônico entre empresa e indivíduo, ou B2C (business-to-consumer), 

modelo mais tradicional, usado como exemplo inicial por Jiménez. Esta modalidade 

de negócio envolve transações de varejo entre empresas e compradores individuais, 

e também pode ser chamada de varejo eletrônico (Turban e King, 2003). 
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3.3 Logística e distribuição 

 

A logística é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento do comércio 

eletrônico. O termo logística, como traz Gonçalves (2013, p 6), pode ser explicado 

através de um vasto repertório de conceitos e definições. Os conceitos mais antigos 

são ligados ao uso militar, entretanto definições que a contextualizam no ambiente 

empresarial são mais utilizadas na atualidade. 

Para o Council of Logistics Management (apud Gonçalves, 2013, p 7), “logística 

é o processo de planejamento, implementação e controle de fluxo eficiente e 

economicamente eficaz de matérias-primas, produtos em processo, produtos 

acabados e informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, 

com o propósito de atender às exigências dos clientes e consumidores”. Este conceito 

é citado por diversos autores, inclusive Ballou (2006, p 27), para quem “essa definição 

sugere ser a logística um processo, o que significa que inclui todas as atividades 

importantes para a disponibilização de bens e serviços aos consumidores quando e 

onde estes quiserem adquiri-los”. 

Ainda conforme Gonçalves (2013, p 9), o termo também é conceituado pelo 

Institute of Purshasing and Supply. Para esta organização, logística é um conceito que 

visa: 

 

 Promover o gerenciamento e a coordenação das atividades relacionadas com 

a cadeia de suprimentos. 

 Procura e compra de bens e da sua produção, onde apropriadas. 

 Ao escoamento desses bens por intermédio de canais de distribuição até o 

consumidor final. 

 À criação de vantagens competitivas por meio do fornecimento de um alto nível 

de serviço aos consumidores. 

 À otimização dos investimentos e do valor do dinheiro. 

 

As mudanças na forma de consumo apresentadas nos últimos anos exigem 

que a gestão logística seja flexível para atender seus clientes. Com o advento do 
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comércio eletrônico, os consumidores, que antes se deslocavam para os pontos 

comerciais para adquirir seus produtos, hoje recebem suas mercadorias no local de 

sua preferência. Essa transformação no consumo exige, então, transformações na 

distribuição. 

Para Ching (2009, p 147), “a logística de distribuição trata das relações 

empresa-cliente-consumidor, sendo responsável pela distribuição física do produto 

acabado até os pontos de venda ao consumidor e deve assegurar que os pedidos 

sejam pontualmente entregues, precisos e completos”. 

Ching (2009) também aponta como fatores importantes para a mudança na 

maneira como as empresas olham para sua cadeia de abastecimento e para o papel 

da distribuição nessas cadeias a inovação tecnológica, que permite às empresas 

operarem de maneira fundamentalmente diferente, e as novas modalidades de 

transporte que permitem que sejam redesenhados fluxos de produtos. Além destes 

fatores, os clientes também demandam constantes melhorias nos níveis de serviço, 

redução de custos para preservação de margens apertadas e velocidade. 

Quanto à operação específica de coleta e distribuição, Valente et al (2008, p 

88) listam as características básicas desse tipo de problema. São elas: 

 

 Uma região geográfica é dividida em zonas, cujos contornos podem ser rígidos 

ou, em alguns casos, sofrer alterações momentâneas para acomodar 

diferenças de demandas em regiões contíguas. 

 A cada zona é alocado um veículo, com uma equipe de serviço, podendo 

ocorrer outras situações, como mais de um veículo por zona, por exemplo. 

 A cada veículo é designado um roteiro, incluindo os locais de parada, pontos 

de coleta ou entrega, atendimento de serviços, etc., e a sequência que deve 

atendê-los. 

 O serviço deve ser realizado dentro de um tempo de ciclo predeterminado; no 

caso da coleta/entrega urbana, o roteiro típico se inicia de manhã cedo e se 

encerra no fim do dia (ou antes, se o roteiro for totalmente cumprido 

antecipadamente). Nas entregas regionais o ciclo pode ser maior, e há casos 

de entregas rápidas em que o ciclo é menor que um dia útil. 

 Os veículos são despachados a partir de um depósito, onde se efetua a triagem 

da mercadoria (ou serviço) em função das zonas. Nos casos em que há mais 
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de um depósito, o problema pode ser analisado de forma análoga, efetuando-

se, para isso, as divisões adequadas da demanda e/ou da área geográfica 

atendida. 

 

Para os mesmos autores, questões metodológicas acabam por surgir durante 

essa análise (2008, p 89, 90), como a divisão das regiões em zonas de serviço, a 

seleção dos veículos mais adequados, a quilometragem média da frota para ser 

possível quantificar os custos, a fração de serviço não atendida no dia, a frequência 

ideal e a configuração mais adequada para a realização da operação pretendida. 

A resolução apresentada, então, está dividida em dois níveis. Na fase de 

planejamento e projeto, onde não existem dados precisos dos pontos reais de 

atendimento, o interessante é adotar estimativas aproximadas, para possibilitar a 

análise de diversas alternativas. Na fase de operação, onde os pontos são 

conhecidos, pode haver pontos fixos de entregas, como na distribuição de jornais ou 

na entrega de produtos nos estabelecimentos varejistas, ou locais de atendimento 

aleatórios, conhecidos somente na hora da execução dos roteiros, como nos serviços 

de entregas de compras para lojas ou serviços de atendimento para reparos e 

consertos. Para ambas as situações é necessário definir um roteiro otimizado para 

cada equipe de serviço. 

Ainda, os autores identificam como inadequado dimensionar o sistema por um 

modelo determinístico (2008, p 90), no qual os efeitos da aleatoriedade de algumas 

variáveis não são considerados. 

Alguns condicionantes físicos temporais devem ser examinados e incorporados 

à metodologia de análise e dimensionamento para que se chegue a resultados mais 

realistas. O primeiro aspecto a ser considerado é o da capacidade física dos veículos, 

evitando sua superlotação devido às características de peso e volume da carga. A 

máxima jornada de trabalho das equipes também deve ser levada em conta no 

momento do dimensionamento e da operação, bem como o desequilíbrio entre a 

produção dos veículos que atendem zonas próximas ao depósito e os que atendem 

as áreas periféricas, o que implica em tratamento diferenciado entre as zonas de 

coleta e entrega. 

As tarefas relacionadas à logística de distribuição em grandes empresas são, 

muitas vezes, realizadas por provedores, ou operadores logísticos. Um operador 

logístico é, conforme Africk e Calkins (apud Saldanha, p 5), “uma empresa terceirizada 
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que desempenha parte ou todas as funções logísticas de uma empresa, ressaltando 

que os serviços oferecidos são mais customizados e mais complexos, envolvem um 

amplo número de funções, contratos de longo prazo e relacionamentos mutuamente 

benéficos”. 

A operação de um operador logístico consiste em receber grandes cargas em 

centros de distribuição próprios, onde realizam o cross docking dos pedidos, 

encaminhando-os a pontos avançados de sua área de abrangência para transbordo, 

onde serão novamente conferidos e repassados a quem efetivamente entregará os 

produtos aos clientes finais. Uma tarefa básica do operador logístico é realizar a 

gestão de todo, ou parte, do processo logístico de um comércio virtual, garantindo ao 

seu cliente o cumprimento dos prazos com a qualidade exigida pelo consumidor. 

Ainda, estes operadores podem trabalhar com frotas próprias ou entregadores 

autônomos, de acordo com suas necessidades. 

Os entregadores autônomos são pequenos empresários responsáveis pelas 

entregas periódicas em determinada área de abrangência. Em geral, possuem apenas 

um veículo, ou oferecem seus serviços a outros empresários que possuem mais 

veículos. Dependendo do tamanho da cidade, podem ser únicos para uma região, 

únicos para uma cidade ou serem divididos por bairros ou regiões das cidades. 

 

3.4 Pesquisa de marketing 

 

Para Malhotra (2006, p 36), “pesquisa de marketing é a identificação, coleta, 

análise e disseminação de informações de forma sistemática e objetiva e o uso de 

informações para melhorar a tomada de decisões relacionada com a identificação e a 

solução de problemas e oportunidades em marketing”. Conforme sua definição, para 

a correta aplicação de uma pesquisa de marketing é necessário que haja um 

planejamento sistemático seguido de forma metódica em cada uma de suas etapas, 

com seus resultados sendo devidamente documentados para que ao fim possam ser 

analisados, respondendo o problema proposto. A pesquisa deve ser objetiva, 

realizada de forma imparcial, apesar das inclinações pessoais ou políticas do 

pesquisador, evitando que a partir dela resultem constatações predeterminadas. 

Também, conforme Nique e Ladeira (2013, p 20), “atualmente, pesquisa de 

marketing pode ser entendida como o processo que visa a obtenção, a coleta, o 

processamento e a análise das informações para a tomada de decisão no marketing”, 
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procurando “disseminar essas informações de forma programada, auxiliando na 

resolução dos problemas gerenciais das organizações”. 

Segundo Malhotra, as pesquisas podem ser realizadas por duas razões 

principais: identificar problemas de marketing ou encontrar solução para os mesmos. 

A primeira “é realizada para ajudar a identificar problemas que talvez não apareçam 

na superfície, mas que existem ou provavelmente irão existir no futuro” (2006, p 38). 

Já as pesquisas para solução de problemas são realizadas após a identificação de 

um problema ou uma oportunidade, a fim de se chegar a uma solução. Ainda conforme 

o autor, “os resultados obtidos serão usados para tomar decisões que irão resolver 

problemas específicos de marketing” (2006, p 38). O último modelo, inclusive, pode 

ser diferenciado pelos tipos de questões tratadas pelas pesquisas. Elas estão 

divididas entre pesquisas de segmentação, de produto, de preço, promocional, ou de 

distribuição. 

 

3.4.1 Processo de pesquisa de marketing 

 

O processo de pesquisa de marketing proposto por Malhotra (2006, p 39-40) é 

“um conjunto de seis etapas que define as tarefas a serem executadas na realização 

de um estudo de pesquisa de marketing”. São as etapas: 

 

 Etapa 1: Definição do problema 

Para definir o problema, o pesquisador deve levar em conta a finalidade do 

estudo, as informações relevantes sobre o histórico do problema, que informações 

serão necessárias e como elas serão usadas para tomar decisões. 

 

 Etapa 2: Desenvolvimento de uma abordagem 

Definido o problema, deve-se formular uma estrutura objetiva ou teórica, 

modelos analíticos, perguntas de pesquisa, hipóteses e a identificação de 

características ou fatores capazes de influenciar a concepção da pesquisa. 

 

 Etapa 3: Formulação da concepção de pesquisa 

Uma concepção de pesquisa é um desenho ou estrutura ou desenho para a 

realização do projeto de pesquisa de marketing que detalha os procedimentos 
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necessários para a obtenção das informações requeridas. Sua finalidade é criar um 

estudo que irá testar as hipóteses de interesse, determinar as possíveis respostas às 

perguntas da pesquisa e proporcionar as informações necessárias para a tomada da 

decisão. Em termos formais, a concepção de pesquisa envolve os seguintes passos: 

 

1. Definição da informação necessária 

2. Análise de dados secundários 

3. Pesquisa qualitativa 

4. Métodos de coleta de dados quantitativos (levantamento, observação e 

experimentação) 

5. Procedimentos de mensuração e escalas 

6. Elaboração de questionário 

7. Processo de amostragem e tamanho da amostra 

8. Plano de análise dos dados 

 

 Etapa 4: Trabalho de campo ou coleta de dados 

Essa etapa envolve uma força ou equipe responsável pela coleta dos dados no 

campo, seja por entrevistas pessoais, pelo telefone, pelo correio ou eletronicamente. 

A seleção, o treinamento, a supervisão e a avaliação adequadas dessa força ajudam 

a minimizar os erros de coleta de dados. 

 

 Etapa 5: Preparação e análise de dados 

A preparação dos dados inclui sua editoração, codificação, transcrição e 

verificação. Cada questionário é inspecionado ou editado e, se preciso for, corrigido. 

Esses dados devem ser transcritos ou passados diretamente para o computador e 

analisados para obter informações relacionadas aos componentes do problema de 

pesquisa de marketing, oferecendo informações para o problema de decisão da 

gerência. 

 

 Etapa 6: Preparação e apresentação do relatório 

O projeto inteiro deve ser documentado em um relatório escrito que cubra as 

perguntas específicas identificadas, que descreva a abordagem, a concepção da 

pesquisa, a coleta de dados e os procedimentos de análise de dados adotados e 
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apresente os resultados e as principais constatações, de forma que possa ser 

prontamente utilizado para a tomada de decisão. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para que este trabalho de conclusão atingisse os objetivos propostos 

inicialmente, a metodologia empregada foi estruturada em quatro etapas distintas, 

conforme Figura 4.1. Cada etapa teve como finalidade, respectivamente: (i) coletar 

dados operacionais e financeiros sobre o mercado atual de entrega de objetos e 

pesquisar alternativas de veículos sustentáveis, (ii) calcular novos valores das 

variáveis preço e prazo que serão propostos aos consumidores virtuais e apontar a 

redução do impacto ambiental obtida na utilização de cada tipo de veículo alternativo 

definido na primeira etapa; (iii) pesquisar junto a potenciais consumidores virtuais 

questões relacionadas a mudanças em preço e prazos de entrega de objetos que 

venham a ser entregues de forma mais sustentável, e (iv) analisar resultados e 

verificar a suscetibilidade à utilização dos novos veículos pesquisados em (i). 

 

Figura 4.1: Estrutura da metodologia empregada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



29 

 

A primeira etapa, dividida em dois processos simultâneos. O primeiro processo 

consistiu em coletar dados operacionais e financeiros em empresas que realizam a 

distribuição de produtos de até 30kg, originários do comércio virtual, em Porto Alegre 

a fim de obter dados relativos a desempenho de veículos e custos associados, 

enquanto o segundo consistiu em verificar junto ao mercado automotivo se há veículos 

que possam ser opção, a curto e médio prazo, para que as entregas sejam realizadas 

de maneira menos agressiva ao meio ambiente. 

A coleta de dados referente à distribuição foi realizada junto a operadores 

logísticos e entregadores autônomos que se disponibilizaram a responder ao 

questionário da Tabela 4.1, desde que responsáveis diretamente pelo processo de 

entrega ao consumidor final. Esta distinção se deve ao fato de que existem operadores 

logísticos que operam com frota própria para a distribuição dos produtos, enquanto 

outros terceirizam tal processo, contratando entregadores autônomos. 

Mais especificamente, esta etapa da pesquisa apurou dados sobre os custos 

da operação de entrega de objetos e a respectiva receita, o número médio de entregas 

realizadas, a quilometragem média percorrida, a carga horária empregada e o tipo de 

veículo utilizado. Após verificado o tipo de veículo utilizado, buscou-se informações a 

respeito da emissão de poluentes do mesmo. 

A realização desta etapa pode ser descrita, conforme Tripodi, Fellin e Meyer 

(1975), como experimental, utilizando procedimentos específicos para coletas de 

dados, devido a seu objetivo de desenvolver ideias e hipóteses relevantes às etapas 

posteriores. Os estudos com procedimentos específicos para coleta de dados para 

desenvolvimento de ideias são, ainda segundo os autores, estudos exploratórios que 

utilizam exclusivamente procedimentos específicos para extrair generalizações, com 

o propósito de construir categorias conceituais que possam ser operacionalizadas 

para pesquisas subsequentes, e não relatar descrições quantitativas exatas entre 

variáveis. 

A busca por veículos alternativos foi realizada, principalmente, através de 

pesquisa pela internet, visita a pontos de vendas e consulta a especialistas nessa 

área. As informações mais relevantes nessa busca foi identificar preço, capacidade 

de carga, autonomia, combustível utilizado, bem como quantidade consumida, 

emissão de gases e custos de manutenção. Os custos de manutenção podem ser 

considerados, quando disponíveis. 
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Tabela 4.1: Questionário para coleta de dados junto a operadores logísticos e 

entregadores autônomos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A segunda etapa teve por objetivo definir os preços e os prazos de entrega a 

serem disponibilizados aos consumidores virtuais de acordo com a utilização de cada 

veículo avaliado no segundo processo da etapa anterior, incluindo também o grau de 

redução do impacto ambiental para cada alternativa apresentada. Os preços e os 

prazos propostos devem respeitar a lucratividade média presente dos entregadores 

autônomos. 

Nos cálculos para a aquisição hipotética dos novos veículos foram realizados 

através de financiamento, tendo como entrada o valor médio de mercado do veículo 

mais comumente utilizado segundo a coleta de dados da etapa anterior. 
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A definição de preços e prazos foi obtida a partir da utilização da tabela da 

Tabela 4.2, através do cruzamento das diversas variáveis referentes ao mercado e 

aos veículos. 

 

Tabela 4.2: Receita, custos e lucratividade por veículo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Definidos preços e prazos de entrega para cada alternativa, iniciou-se a terceira 

etapa do estudo, com a realização de pesquisa para verificar a suscetibilidade da 

população de consumidores virtuais de Porto Alegre às variações nos preços e nos 

prazos de entrega quando realizadas reduzindo o impacto ambiental. 
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A pesquisa foi aplicada por meio do questionário do Anexo I, destinado apenas 

a indivíduos residentes em Porto Alegre que tenham adquirido alguma mercadoria 

pelo comércio eletrônico nos últimos doze meses. Os propósitos da pesquisa foram o 

de avaliar a suscetibilidade dos pesquisados ao aumento de preço e prazo e o grau 

de conhecimento dos mesmos sobre o processo de entrega dos produtos consumidos 

e sobre a sustentabilidade. Questões pertinentes às características demográficas dos 

pesquisados foram incluídas, a fim de dimensionar as respostas por segmentos de 

consumidores, tal como faixa etária, renda e localização geográfica. 

O questionário foi aplicado por meio eletrônico, acessível pelo endereço 

https://pt.surveymonkey.com/s/K5YRYZ5 por 25 dias. 

A pesquisa foi realizada como uma survey, que segundo Nique e Ladeira (2013, 

p 89) “são realizadas por instrumentos de pesquisa que realizam uma série de 

variáveis predeterminadas”. As surveys podem ser respondidas de formas distintas: 

ou o indivíduo assinala uma ou mais respostas sugeridas, ou responde com as 

próprias palavras, sendo a primeira forma a utilizada para este estudo. 

Sobre a razão pelo qual o presente estudo foi realizado, Malhotra (2006) afirma 

que, como o problema já foi identificado anteriormente, a pesquisa realizada no 

decorrer do trabalho será para solução de problemas, mais especificamente uma 

pesquisa de segmentação, para estabelecer o potencial e a sensibilidade do mercado 

às alternativas de entrega a serem propostas. 

Quanto à classificação da pesquisa, esta pode ser definida, segundo Tripodi, 

Fellin e Meyer (1975, p 59), como uma descrição de população. Tal tipo de pesquisa, 

conforme os autores, “é um estudo quantitativo-descritivo que tem como função 

primordial a descrição exata de características quantitativas de populações, 

organizações ou outras coletividades selecionadas”. Utilizando frequentemente 

surveys, empregam de forma geral métodos de amostragem para trazer caráter 

representativo aos resultados. 

A abordagem desta pesquisa, em se tratando de pesquisa de marketing, é, de 

acordo com Nique e Ladeira (2013, p 69), do tipo descritiva. Esta abordagem “tem 

como finalidade principal a descrição das características de determinado fenômeno, 

estabelecendo relações entre as variáveis existentes no estudo”, e é recomendada 

quando algumas características do fenômeno já são conhecidas e é preciso encontrar 

informações mais detalhadas, por exemplo, sobre os consumidores virtuais e seu 

comportamento de compra. Os autores pontuam, a exemplo de Tripodi, Fellin e Meyer 
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(1975), a importância da correta definição da amostra e do nível de confiança 

determinado, para que a resposta obtida seja verdade de toda população. 

Para que fosse definida no momento da pesquisa a amostra correta, procurou-

se conhecer a população total de consumidores virtuais na cidade de Porto Alegre. 

Devido às dificuldades em coletar dados junto a empresas especializadas em 

divulgação de informações sobre comércio virtual ou varejistas com acesso a tais 

dados e dispostos a compartilhá-los para o desenvolvimento deste trabalho, foram 

utilizados os números referentes à população de consumidores virtuais em todo o país 

para que, proporcionalmente, se obtivesse a população de consumidores virtuais em 

Porto Alegre. 

O tipo de amostra escolhido para a pesquisa foi a estratificada, uma vez que a 

população estudada apresenta características heterogêneas e deve ser diferenciada 

por variáveis tais como gênero, idade e renda mensal. Neste tipo de amostragem 

probabilística os pesquisados devem ser divididos em subpopulações internamente 

homogêneas. Em seguida, foi aplicado o processo de amostragem aleatória simples, 

com os elementos devendo ser escolhidos aleatoriamente dentro de cada estrato, 

tendo cada membro a mesma probabilidade de ser escolhido (Nique e Ladeira, 2013). 

O cálculo do tamanho da amostra foi associado a um intervalo de confiança de 95%. 

A quarta etapa do trabalho consistiu em analisar os dados coletados através 

das surveys e compará-los aos resultados obtidos na segunda etapa, atingindo, 

assim, o objetivo geral do trabalho, ou seja, a partir das características apontadas pelo 

uso de veículos menos poluentes, identificar o grau de aderência do consumidor a 

essa nova opção, com alteração de preço pela prestação do serviço de entrega de 

objetos e/ou do respectivo prazo de entrega. A questão central do estudo foi 

respondida através da análise da frequência da resposta “sim” para as variáveis 

referentes ao aumento de preço e prazo. 

Também puderam ser extraídas da pesquisa outras informações importantes 

sobre o mercado de consumidores virtuais de Porto Alegre. Por este motivo, foram 

analisadas as relações entre as variáveis demográficas e as variáveis referentes à 

suscetibilidade ao aumento de preços e prazos, ao grau de conhecimento sobre 

logística e sustentabilidade, ao nível de interesse sobre este assunto e aos seus 

hábitos de consumo. Esta técnica estatística de análise pode ser classificada, 

segundo Nique e Ladeira (2013), como multivariada, em que são relacionadas mais 

de duas variáveis de interesse. Mais especificamente, utilizou-se uma análise 
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multivariada de cluster, que possibilita a delimitação da amostra em grupos menores 

para compreender as atitudes de cada indivíduo de acordo com seu perfil.  
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5. ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso seguiu a metodologia descrita no capítulo anterior. 

 

5.1 Etapa 1 

 

O primeiro processo consistiu em coletar informações sobre o desempenho 

operacional e financeiro dos entregadores autônomos envolvidos na atividade de 

distribuição de encomendas de até 30kg oriundas do comércio virtual em Porto Alegre, 

obtendo-se os dados de receitas, custos e lucratividade médios associados ao tipo de 

veículo mais empregado nas atividades. O segundo processo consistiu em pesquisar 

opções de veículos menos poluentes no mercado e que pudessem ser 

operacionalizados. Os dois processos são detalhados na Figura 5.2 a seguir. 

 

Figura 5.1: Estrutura dos processos da Etapa 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.1 Coletar dados operacionais e financeiros junto a operadores logísticos e 

entregadores autônomos 

 

Este processo foi detalhado nos seguintes passos: 

 

5.1.1.1 Localizar operadores logísticos e entregadores autônomos que se 

disponibilizem a fornecer as informações necessárias 

 

A busca por operadores logísticos e entregadores autônomos dispostos a 

fornecer informações a respeito da estrutura operacional teve início no final de 2014. 

Por conveniência, foi decidido que os dados seriam solicitados a dois operadores 

logísticos de grande porte, os quais, devido a relações profissionais com o autor, o 

contato foi facilitado. Ambos apresentam operações similares a dos demais players 

da área, inclusive com a utilização de entregadores autônomos para a realização da 

distribuição de encomendas de até, aproximadamente, 30kg, e trabalham para 

grandes comércios virtuais do país. 

Os dados aproximados da operação de um dos operadores logísticos já eram 

conhecidos de período anterior à realização deste estudo de caso, obtidos por 

pesquisa documental nos arquivos da empresa onde este autor realizou atividades 

profissionais. A operação do segundo não era conhecida, havendo, portanto, 

necessidade de contato para a coleta. 

 

5.1.1.2 Realizar a coleta de dados junto aos entregadores autônomos 

 

O contato com o segundo operador logístico foi realizado na primeira quinzena 

de março de 2015 e, através deste, ficou autorizada a coleta das informações junto 

aos entregadores autônomos que prestam serviços à empresa. Foram entrevistados 

nove entregadores autônomos que realizam suas atividades com veículos comerciais 

leves, de um total de 30 que utilizam diversos tipos de veículos além dos comerciais 

leves dos entrevistados, como motocicletas e pequenos caminhões. A todos foi 

aplicado o questionário da Tabela 4.1. Os resultados são representados na Tabela 5.1 

a seguir. 
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Tabela 5.1: Resultados da coleta de dados junto aos entregadores autônomos que 

prestam serviços ao segundo operador logístico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 5.1 revela que o valor médio pago aos entregadores autônomos por 

cada entrega é de R$ 2,75, para uma média de 102 entregas realizadas por dia. O 

veículo mais utilizado é o Fiat Fiorino, ano 2005. Além disso, percebe-se ao analisar 

as respostas dos nove entregadores autônomos que há variações profundas nos 
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valores recebidos por entrega, no número de entregas realizadas diariamente e na 

quilometragem percorrida. Tal constatação valida a diferença existente na operação 

de acordo com a rota realizada diariamente por cada entregador.  

Os resultados obtidos na coleta de dados no segundo operador logístico 

também validaram a hipótese de haver similaridade entre as operações das duas 

empresas. Segundo informações coletadas com funcionários do primeiro operador 

logístico, em 2014, o valor pago aos entregadores autônomos foi, em média, R$ 2,60 

por entrega, sendo que são realizadas aproximadamente 100 entregas por dia. O 

veículo mais utilizado pelos terceirizados pelo primeiro operador logístico também é o 

Fiat Fiorino, com idade média de 10 anos. Com base na inflação divulgada pelo IBGE 

no final de 2014, de 6,41%, o valor atual pago por entrega gira em torno de R$ 2,76, 

valor próximo do encontrado na coleta de dados em 2015, para quantidade similar de 

entregas diárias utilizando o mesmo tipo de veículo. Por isso, optou-se por utilizar 

como referência os dados coletados no segundo operador logístico. 

Conforme relato de alguns entregadores autônomos consultados, há aqueles 

que incluem em suas despesas os valores pagos em seguro dos veículos (em torno 

de R$ 3.000,00 ao ano), porém, devido ao caráter opcional do pagamento deste custo, 

ele não foi considerado para o estudo de caso. 

Os impostos considerados na coleta de dados se referem ao Imposto Sobre 

Serviços (ISS), à Previdência Social (INSS) e à Renda (IR), respectivamente 5%, 11% 

e 4,5% da receita total, todos descontados no momento do pagamento dos valores 

devidos pelo operador logístico ao entregador autônomo. O Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de 3% sobre o valor do veículo, o 

seguro obrigatório DPVAT, de R$ 105,65 e a emissão da documentação anual do 

veículo, de R$ 48,81, não foram considerados neste momento devido à necessidade 

de pesquisa do valor de cada veículo. 

 

5.1.1.3 Montar a estrutura de receita, custos e lucratividade médios dos entregadores 

autônomos com os veículos atuais 

 

Por meio dos resultados obtidos na coleta de dados anterior, foi possível montar 

uma estrutura de receita, custos e lucratividade médios dos entregadores autônomos 

ao utilizarem os veículos atuais (Tabela 5.2). Tal estrutura é formada pelos valores 

médios informados pelos entregadores autônomos, acrescidos do IPVA, do seguro 
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obrigatório DPVAT e da emissão da documentação anual do veículo mais utilizado 

pelos mesmos. 

O veículo mais utilizado é o Fiat Fiorino de 1300 cilindradas. O ano de 

fabricação dos veículos é, em média, 2005. Este veículo está avaliado, segundo a 

Tabela FIPE referenciada em abril de 2015, a R$ 15.790,00 e correspondente IPVA 

de R$ 473,70. Também devem ser incluídos nas despesas os valores do seguro 

obrigatório DPVAT e da emissão da documentação. Outros dados exatos do veículo, 

como capacidade de carga e do tanque do combustível foram verificados em sites 

especializados. 

 

Tabela 5.2: Estrutura atual média de receita, custos e lucratividade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com uma receita mensal média de R$ 7.293,00 (R$ 2,75 por entrega x 102 

entregas diárias x 26 dias trabalhados) e despesa mensal média de R$ 2.701,41, 

chega-se a uma lucratividade mensal média de R$ 4.591,59, valor que deverá servir 

de base para definir o valor das entregas para cada veículo na etapa subsequente. 

Sobre a emissão de poluentes, não foram encontrados registros disponíveis no 

Brasil. Em substituição, considerou-se a média de emissão de um motor similar da 

Fiat usado no Reino Unido, do Fiat Doblò 1.4 8V, ano 2006, com emissão média de 

178 gramas de CO2 por quilômetro rodado (CAR EMISSIONS, 2015). Por analogia, 

obteve-se em uma média de 506.508,89 g emitidas mensalmente por veículo de 

entrega no Brasil. 

 

5.1.2 Pesquisar opções de veículos menos poluentes no mercado 

 

Este processo foi detalhado nos seguintes passos: 

 

5.1.2.1 Pesquisar opções de veículos 

 

A busca por opções de veículos menos agressivos ao meio foi realizada pela 

Internet, ainda em 2014, e apontou como possibilidades a utilização de: (i) veículos 

movidos por combustão como os em operação no momento, porém eficientes no 

consumo de combustível e com baixa emissão de poluentes, com reconhecimento do 

CONPET (Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo 

e do Gás Natural); (ii) veículos movidos por combustíveis alternativos; e, (iii) bicicletas. 

Os detalhes sobre cada tipo de veículo são apresentados a seguir: 

 

a)  Veículos à combustão: as opções de veículos movidos por combustão com 

maior eficiência energética foram buscadas no Programa Brasileiro de Etiquetagem 

do INMETRO, que divulga periodicamente tabelas de consumo e eficiência energética 

de diversos produtos comercializados, inclusive veículos automotores. 

Em 2015 apenas o Fiat Novo Fiorino 1.4 8V Fire Evo recebe o selo, sendo, 

portanto, o único veículo à combustão escolhido para o estudo de caso. Ao utilizar 

gasolina, o veículo emite na atmosfera 116 gramas de CO2 por quilômetro rodado e 

tem autonomia de 11km por litro de combustível. Ao utilizar etanol, deixa de emitir CO2 
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– mas mantém a emissão de outros gases nocivos – e tem autonomia de 7,5km por 

litro. 

 

b) Veículos de combustível alternativo: a pesquisa por veículos movidos a 

energia alternativa foi realizada pela Internet. Duas opções apresentaram condições 

de serem operacionalizadas. A primeira foi o veículo comercial elétrico da montadora 

de veículos francesa Renault, modelo Kangoo ZE, já utilizado por grandes operadores 

logísticos multinacionais, como a FedEx, e pelos Correios do Brasil. A segunda opção 

foi o SEED Utility, projeto de veículo elétrico comercial leve da empresa Veículo de 

Emissão Zero do Brasil (VEZ do Brasil) que pode carregar até 350kg de carga, com 

autonomia de até 100km. Esta última opção, entretanto, não pôde ser incluída, pois a 

empresa fabricante não divulgou os dados necessários para o estudo de caso. 

 

c) Bicicletas: a utilização de bicicletas em entregas expressas é bem difundida 

em outros países, entretanto ainda não possui muitas empresas adeptas no Brasil. 

Das opções de modelos verificadas, duas apresentaram condições de serem 

utilizadas na operação em Porto Alegre. O primeiro modelo verificado é o cargociclo, 

utilizado atualmente em Paris pela empresa La Petite Reine (Figura 5.2), porém sua 

utilização não pôde ser analisada devido à falta de informações sobre o produto. O 

segundo modelo é o mesmo utilizado, por exemplo, pelos Correios brasileiros (Figura 

5.3). 

 

Figura 5.2: Cargociclo 

 

Fonte: La Petite Reine (2015) 
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Figura 5.3: Bicicleta de carga 

 

Fonte: Alibaba (2015) 

 

5.1.2.2 Verificar valores relativos à utilização dos veículos 

 

Para os três veículos identificados no passo anterior, a seguir apresentam-se 

os valores relativos à compra e a manutenção dos mesmos: 

 

a) Fiat Novo Fiorino 1.4 8V Fire Evo: os valores para compra e manutenção do 

veículo foram coletados em visita a uma concessionária da marca Fiat na cidade de 

Porto Alegre. O valor de venda do veículo é de R$ 46.580,00 e a Fiat oferece 6% de 

desconto para compra de pessoa jurídica, reduzindo o preço para R$ 43.785,20. A 

avaliação do vendedor da concessionária do veículo utilizado atualmente no estudo 

de caso (Fiorino 1.3 2005), que tem valor na tabela FIPE de R$ 15.790,00, foi de R$ 

12.000,00. Portanto, o valor considerado para financiamento foi de R$ 31.785,20 (R$ 

43.785,20 – R$ 12.000,00 de entrada). Para financiamento do veículo, é aplicada uma 

taxa de 1,76% ao mês, resultando em 48 parcelas de R$ 1045,63. Quanto à 

manutenção, a montadora oferece pacotes fechados de revisão, que incluem 

manutenção básica como troca de óleo e demais fluidos. Os respectivos valores são 

representados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3: Valor das revisões do Fiat Novo Fiorino 1.4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Outra opção informada na concessionária é a compra do veículo pelo BNDES. 

Com desconto maior, de 7%, e possibilidade de financiamento do valor total com taxa 

de juros menor (1,04% a.m.) do que a opção demonstrada no parágrafo anterior. Com 

o desconto, o veículo passa a custar R$ 43.319,40. A entrada para o cálculo do 

financiamento, entretanto, será no valor da tabela FIPE do veículo atual, de R$ 

15.790,00, evitando a perda de valor na negociação direta com a concessionária. Isso 

resulta no financiamento de R$ 27.529,40 em 48 parcelas de R$ 723,93. 

O IPVA previsto para o veículo no ano de 2015 é de R$ 1.397,40. Somados os 

valores de seguro obrigatório e documentação, este valor alcança R$ 1.551,86. 

 

b) Renault Kangoo Z.E.: Este veículo não é comercializado no Brasil devido às 

restrições do governo brasileiro para comercialização de veículos híbridos e elétricos, 

com elevada taxação de impostos. Isso deve-se à priorização da produção de etanol 

e gasolina, uma vez que a diminuição no consumo de tais combustíveis poderia 

prejudicar empresas nacionais. 

A Kangoo Z.E. já é utilizada no Brasil pelos Correios, em fase de testes, e outros 

exemplares foram vendidos a grandes empresas, porém não foi possível conseguir 

com a montadora os valores para compra do veículo no país. Assim, para o estudo de 

caso será considerado o valor de importação a partir de Portugal, onde o veículo custa 

20.300,81 €, conforme verificado no site da empresa no país (www.renault.pt). Com o 

câmbio de 20 de abril de 2015, o valor equivalente na moeda brasileira é de R$ 

65.977,63. 

Além do valor do veículo, há o custo com a bateria. Na Europa, a bateria de lítio 

do veículo não é vendida, e sim alugada pela montadora por 73,00 € mensais, que 

assegura ao cliente sempre uma bateria com ao menos 75% da capacidade de carga 

de uma nova. Para o estudo de caso, o valor foi convertido para a moeda local, e 

consiste em uma despesa mensal de R$ 237,25. 

Os custos de importação de um veículo podem variar muito, não sendo possível 

trazer um valor exato para o estudo de caso. Conforme pesquisa em diversos sites 

especializados, os custos com impostos, taxas, seguro e transporte podem chegar a 

um valor entre 90% e 115% do valor do veículo. Para não utilizar um valor abaixo da 

realidade, foi considerado o valor acrescido de 115%, ou seja, R$ 141.851,91. 

Como não há desconto (7%) para a compra de veículos sem motores de 

combustão interna pelo BNDES, calculou-se o valor do financiamento desse tipo de 
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veículo nas mesmas condições do Fiat Novo Fiorino, com taxa de 1,04% ao mês, do 

valor de R$ 126.061,91 [R$ 141.851,91 - R$ 15.790,00 (valor de venda do veículo 

atual)]. Em 48 parcelas, o valor pago mensalmente é de R$ 3.315,00. 

Em relação à manutenção, os veículos elétricos apresentam menores custos 

(DELICADO, 2013), uma vez que motores elétricos possuem menos peças e não 

necessitam de troca de filtros, óleos e demais fluidos. Entretanto, não há valores 

divulgados para revisões em concessionária no Brasil e, por este motivo, foi 

considerado um valor de reserva para manutenção de R$ 200,00 ao mês. 

Quanto ao consumo de energia, a bateria do veículo tem capacidade para 

armazenar 22kWh, o que confere autonomia de aproximadamente 160km. O custo de 

uma carga completa, segundo simulador online da Companhia Estadual de Energia 

Elétrica (CEEE), é de R$ 12,10. 

O IPVA previsto é de R$ 4.255,56, que somado ao seguro obrigatório e à 

emissão de documentação representa um custo em 2015 de R$ 4.410,02. 

 

c) Bicicletas para carga: Os custos referentes à utilização das bicicletas foram 

coletados por meio de contato com gestores dos Correios em Porto Alegre, que que 

gerenciam unidades que utilizam bicicletas na distribuição de encomendas na cidade. 

A coleta de dados foi realizada através do método Delphi. Nessa situação, foram 

consultados dez gestores da empresa com relação a preços do veículo, carga 

transportada, tempo de utilização e manutenção. Realizaram-se duas rodadas com as 

mesmas perguntas, a fim de obter respostas consensuais por parte dos gestores 

(Anexo III). 

O valor médio pago por bicicleta pelos Correios é de R$ 390,00, porém, em 

pesquisa, modelos semelhantes somente foram encontrados com média de preço de 

R$ 1.400,00. Conforme os gestores, o modelo é capaz de realizar em torno de 35 

entregas por dia, numa carga horária de 4,3 horas. A manutenção custa, em média, 

R$ 108,04/unidade/mês. Outros custos, como impostos, não se aplicam a este tipo de 

veículo. 

 

5.2 Etapa 2 

 

A segunda etapa consiste em calcular a nova estrutura de custos e preços ao 

consumidor final para cada opção de veículo encontrada na primeira etapa, verificar a 
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redução no impacto ambiental com a utilização destes veículos e calcular a mudança 

de preço e de prazo necessária para a utilização dos mesmos. 

A etapa foi desmembrada na realização dos passos constantes na Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Estrutura dos processos da Etapa 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2.1 Calcular nova estrutura de receita, custos e lucratividade e preços ao 

consumidor final para cada opção de veículo encontrada 

 

5.2.1.1 Verificar a estrutura de receita, custos e lucratividade dos novos veículos 
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A estrutura de receita, custos e lucratividade dos novos veículos que podem 

ser utilizados na entrega de encomendas de até 30kg em Porto Alegre é apresentada 

a seguir, por veículo definido na etapa anterior, conforme Tabela 5.4. 

 

Figura 5.4: Estrutura de receita, custos e lucratividade dos novos veículos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

a) Fiat Novo Fiorino: A manutenção média mensal foi calculada baseada na 

quilometragem rodada no período de 12 meses, ou seja, 34.145,28km, (109,44km/dia 

x 26 dias x 12 meses). Dessa forma, são necessárias as revisões em concessionária 

de 10.000km, 20.000km e 30.000km, totalizando R$ 1.028,00 em manutenção, além 

da substituição, por segurança, dos quatro pneus da marca Pirelli, modelo P4 175/70 

R14, cujo valor mais baixo encontrado na Internet no momento da pesquisa foi de R$ 

320,90 a unidade. O valor mensal calculado para manutenções é de R$ 192,63. 



47 

 

Os custos com imposto, seguro obrigatório e documentação (todos incluídos 

na categoria impostos), que divididos custam R$ 129,32, e o financiamento do veículo, 

aqui considerado o oferecido pelo BNDES, em 48 parcelas fixas de R$ 723,93 com 

taxa de juros de 1,04% ao mês. 

Os demais custos variam de acordo com o combustível. 

 

 Etanol: 

 

O custo com combustível referencia-se no preço mais frequentemente 

encontrado nos pontos de venda em Porto Alegre, que para o etanol é de R$ 2,49/litro. 

Considerada a média de consumo na cidade informada pelo PBE do INMETRO, de 

7,5km/l, e a média de 109,44km rodados diariamente pelos entregadores, conforme 

coleta de dados, chega-se ao total de R$ 944,69 gastos mensalmente com esse tipo 

de combustível. 

Outro custo variável é o pago em impostos, que são descontados 

proporcionalmente à receita mensal: 5% de ISS, 11% de INSS e 4,5% de IR. 

Com todos os custos definidos, o valor mínimo a ser cobrado por cada entrega, 

mantendo-se o mais próximo possível da lucratividade média, é de R$ 3,13, 

entregando um lucro de R$ 4.608,53, conforme demonstrado na Tabela 5.4. 

 

 Gasolina: 

 

Conforme o PBE do INMETRO, o Fiat Novo Fiorino tem autonomia de 11km/l 

com o uso desse combustível. Esse dado, somado ao preço médio do combustível na 

cidade, de R$ 2,99, e a quilometragem média mensal rodada já citada anteriormente 

resulta em um custo mensal com gasolina de R$ 773,44. 

Os custos com impostos são percentualmente os mesmos para todos os 

veículos – 5% de ISS, 11% de INSS e 4,5% de IR - variando em valor monetário de 

acordo com a receita gerada durante a operação. 

Assim, com a utilização de gasolina como combustível para o veículo, o preço 

mínimo para cada entrega realizada é de R$ 3,04, entregando um resultado de R$ 

4.590,03, conforme demonstrado na Tabela 5.4. 
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b) Renault Kangoo Z.E.: Apesar da falta de informações reais sobre os custos 

do veículo no país, a estrutura de custos para a utilização do Renault Kangoo Z.E., de 

acordo com os valores correntes na Europa – ou mais especificamente Portugal – 

pode ser definida para o estudo de caso conforme a Tabela 5.4. 

A manutenção média mensal consiste na soma do aluguel das baterias e de 

um valor de reserva para manutenção, totalizando R$ 437,25. Deste total, R$ 237,25 

se referem ao aluguel da bateria, de acordo com o câmbio do Euro no momento da 

coleta de dados, conforme já apresentado. Os restantes R$ 200,00 são reservados 

para a manutenção básica do veículo. 

Em relação ao combustível utilizado, o Kangoo Z.E. é totalmente elétrico, com 

autonomia de 160km. Com a quilometragem média rodada diariamente de 109,44km, 

chega-se a uma quilometragem mensal de 2845,44km rodados. Assim, o veículo 

consome em um mês cerca de R$ 255,71. 

Os custos com imposto veicular, seguro obrigatório e documentação se 

baseiam no valor do custo total da aquisição do veículo (devido ao cálculo de formação 

do valor pago em impostos, 3% do valor do veículo), e totalizam R$ 4.410,02, ou R$ 

367,50 por mês. 

O financiamento do veículo, como citado anteriormente, é calculado com base 

na oferta de taxa de 1,04% ao mês do BNDES, e corresponde a 48 parcelas de R$ 

3.315,00. 

Com estas informações, e considerando os mesmos valores pagos em 

impostos anteriormente de acordo com as receitas geradas, chega-se a um preço 

mínimo de R$ 4,26 por entrega, mantendo a lucratividade mensal em R$ 4.606,07. 

 

c) Bicicletas: Os cálculos aplicados para bicicletas de carga referenciaram-se 

no conhecimento captado por meio de pesquisa junto a gestores dos Correios 

brasileiros, portanto, em um formato de operação diferente daquela realizada pelos 

operadores logísticos privados e pelos entregadores autônomos da cidade de Porto 

Alegre. Os resultados obtidos foram adequados ao formato utilizado nos cálculos 

apresentados em a e b. O número médio de entregas informado, de 35 em uma carga 

horária de 4,3 horas, ao ser trazido para a realidade dos entregadores autônomos, 

equivale a 80,5 entregas/dia, quantidade insuficiente para atender a demanda diária 

média calculada na primeira etapa deste estudo de caso, de 102 entregas. Assim, 

torna-se obrigatória a utilização de duas bicicletas simultaneamente no mesmo roteiro, 
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diminuindo o número de entregas diárias por entregador para 51, a quilometragem 

percorrida para 54,72km e a carga horária para 6,27 horas por entregador. O valor 

reservado para a contratação de um novo entregador é de R$ 2.000,00, incluindo 

salários, benefícios e encargos trabalhistas. 

A manutenção média, também conforme a coleta de dados, é de R$ 216,08 

mensais (R$ 108,04 x 2 bicicletas). Não há custos com imposto veicular, combustível 

ou financiamento. 

Considerando os valores citados na Tabela 5.4, mais os impostos que incorrem 

na receita gerada, o preço mínimo por entrega, mantendo a lucratividade o mais 

próximo possível do real, é de R$ 3,23, o que gera um resultado mensal de R$ 

4.593,86. 

Um ponto de destaque a ser considerado é que, devido à pouca capacidade de 

carga de cada bicicleta, é necessário o estabelecimento de pontos de apoio para que 

cada ciclista colete parte da carga em locais intermediários do roteiro, o que pode 

elevar os custos e manter a necessidade de emissão de poluentes, caso seja utilizado 

algum veículo tradicional como suporte nas entregas de bicicleta. 

 

5.2.1.2 Verificar a redução no impacto ambiental na utilização dos novos veículos 

 

Devido à dificuldade em encontrar informações sobre o impacto ambiental real 

da utilização dos veículos, apenas a emissão de CO2 pode ser analisada, sendo 

apresentada na Tabela 5.5 a seguir. 

 

Tabela 5.5: Emissão mensal de CO2 por veículo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A média de emissão de CO2 do Fiat Fiorino 1.3 2005 referencia-se, como já 

citado, na emissão do Fiat Doblò 1.4 2006 britânico, 178 gramas de CO2/km. Com a 
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média de 109,44 quilômetros rodados por dia, mensalmente o veículo emite 

506.508,89 gramas de CO2, além de outros gases, dos quais não se obteve 

informação suficiente para o estudo de caso. 

O Fiat Novo Fiorino 1.4, ao utilizar etanol, deixa de emitir CO2. Ao utilizar 

gasolina emite, em média, 116 gramas de CO2/km, resultando em uma emissão 

mensal de 330.071,04 gramas. 

A utilização do Renault Kangoo Z.E, por sua vez, não resulta na emissão de 

poluentes, pois o veículo é movido por energia elétrica. A forma como a energia 

elétrica é gerada, entretanto, pode resultar em maior ou menor impacto ambiental, 

porém não se inclui essa consideração no estudo de caso. Os demais resíduos da 

utilização do veículo, como pneus em fim da vida útil e outros componentes que 

sofrem desgastes, tem destino similar ao dos veículos movidos por combustão. Como 

não utiliza óleo para lubrificação do motor, o Renault Kangoo Z.E. apresenta menor 

impacto ambiental que os veículos à combustão neste quesito. 

A utilização de bicicletas para carga não resulta na emissão de gases poluentes 

sob nenhuma forma. Apenas a destinação dos resíduos, como pneus em fim de vida, 

pode resultar em impacto ambiental. 

  

5.2.1.3 Calcular a necessidade de mudança de preço e prazo de entrega para cada 

um dos novos veículos 

 

A variação de preço de entrega na utilização das quatro alternativas é 

informada na Tabela 5.6 a seguir. 

 

Tabela 5.6: Variação de preço de entrega 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os preços variam entre 10,55% e 54,91%, sendo a utilização do Fiat Novo 

Fiorino a que necessita menor aumento de preço ao consumidor virtual – 10,55% 

utilizando gasolina e 13,82% utilizando etanol. O veículo elétrico Renault Kangoo Z.E. 
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exige aumento de 54,91% no valor de cada entrega para manter a lucratividade média 

dos entregadores autônomos. A utilização de bicicletas exige aumento de 17,45% nos 

preços de entrega. 

Devido à característica da demanda de ter volume fixo diário (102 objetos/dia), 

não é possível, neste formato de operação, apontar mudança de prazo nas entregas, 

quando o motivo for incapacidade do veículo de atender toda a demanda diária. 

Conforme exemplo apresentado na Tabela 5.7, a utilização de um veículo com 

capacidade inferior à demanda diária (como as bicicletas de carga, com capacidade 

para 80 entregas/dia) gera um número encomendas paradas nos depósitos 

progressivamente maior com o passar dos dias. Utilizando-se o mesmo exemplo, na 

Tabela 5.8, é possível ver quantos dias de atraso na entrega a utilização de um veículo 

com capacidade de entrega menor que a demanda pode provocar, progressivamente. 

 

Tabela 5.7: Exemplo de utilização de veículo com capacidade inferior à demanda 

(número de encomendas paradas/dia) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 5.8: Exemplo de utilização de veículo com capacidade inferior à demanda 

(número de encomendas atrasadas/dias de atraso) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

5.3 Etapa 3 

 

A terceira etapa do estudo de caso buscou caracterizar a suscetibilidade do 

consumidor virtual de Porto Alegre a mudanças de preço e prazo de entrega quando 

utilizados veículos menos agressivos ao meio ambiente. Informações secundárias 

sobre o conhecimento do tema e do seu comportamento de consumo são coletados, 

permitindo estratificar a amostra de respondentes por grupos. 

A etapa foi desdobrada nos seguintes passos (conforme a Figura 5.5): 

 

5.3.1 Pesquisar junto ao consumidor virtual a sua suscetibilidade a mudanças de 

preço e prazo 

 

5.3.1.1 Levantar dados sobre a população de consumidores virtuais de Porto Alegre 

para definir amostragem mínima e estratificação 

 

Com a falta de dados específicos, sobre o mercado de Porto Alegre, foram 

utilizadas as informações em nível de Brasil, consideradas as devidas 

proporcionalidades. O país apresenta uma população absoluta de 200,4 MI de 

habitantes, conforme dados de 2013, e 25,7% destes – ou seja, 51,5 MI – são 
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consumidores virtuais. Utilizando a proporção, Porto Alegre, com seus 1,409 MI de 

habitantes, tem 362.113 (Tabela 5.9). 

 

Figura 5.5: Estrutura dos processos da Etapa 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 5.9: População de consumidores virtuais de Porto Alegre 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme indicado na metodologia deste trabalho, optou-se por realizar a 

pesquisa com margem de erro de 5% e intervalo de confiança de 95%, valores 

tradicionalmente aceitos como referências para a realização desses tipos de 

pesquisas. Nique e Ladeira (2013, p 152) definem a amostra mínima para uma 

população de 100 mil indivíduos em 382, e para uma de 500 mil indivíduos em 383. 

Assim, a amostra definida para aplicar a pesquisa teve, como limite inferior, 383 

respondentes. 

 

5.3.1.2 Identificar melhor plataforma para criação e gerenciamento da survey 

 

Dentre as plataformas avaliadas, a que apresentou melhor relação “custo x 

benefício” foi a Survey Monkey, que oferece ferramentas para construção de 

perguntas em diferentes formatos, análise dos resultados, e coleta de até mil 

questionários ao mês, ao custo de U$$ 26,00 mensais. Além disso, considerou-se o 

fato de que tal plataforma tem um retrospecto positivo de segurança e conhecimento 

para pesquisadores e respondentes. 

 

5.3.1.3 Aplicar a survey à amostra da população 

 

A aplicação da survey se deu entre os dias 18 de março de 2015 e 13 de abril 

de 2015, com 620 respondentes, sendo que, destes, 484 forneceram respostas 

válidas nas duas perguntas excludentes – sobre a cidade onde residem e sobre ter 

realizado compras online nos últimos doze meses. 

A divulgação do questionário (Anexo I) aconteceu pela Internet, por meio de 

redes sociais e e-mail, buscando atingir potenciais compradores de produtos online, 

atingindo principalmente ambientes profissionais e acadêmicos. Houve preocupação 

para que o questionário não ficasse restrito a um círculo fechado de pessoas, sendo 

assim divulgado igualmente a diferentes extratos sociais. 

 

5.4 Etapa 4 

 

A quarta etapa tratou da análise dos resultados da pesquisa aplicada para a 

população de consumidores virtuais de Porto Alegre, indicando o posicionamento dos 
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mesmos sobre a utilização dos veículos mais sustentáveis encontrados na primeira 

etapa, por meio de análise do grau de adesão dos respondentes a mudança de preço 

e prazo das entregas de objetos de até 30 kg em Porto Alegre. 

 Os resultados completos da pesquisa estão disponíveis para download no 

endereço https://www.sendspace.com/file/mbgx2s. 

 

Figura 5.6: Estrutura dos processos da Etapa 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4.1 Analisar resultados e verificar a viabilidade da utilização dos novos veículos  

 

5.4.1.1 Verificar os resultados da survey 

 

De acordo com as perguntas apresentadas no questionário foram verificados a 

localização, o gênero, a idade, a renda familiar, a escolaridade, a frequência de 

compra e a disposição a aceitar aumentos de preço e prazo de entrega dos 

consumidores virtuais de Porto Alegre. Também foi possível separar o grupo de 

respondentes por localização ou por renda familiar mensal média, subsidiando a 
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indicação da suscetibilidade dos consumidores de diferentes regiões à utilização dos 

veículos novos. 

 

 Bairro onde reside: 

 

Os 484 respondentes da pesquisa residem em 67 dos 82 bairros da cidade de 

Porto Alegre. Os dez bairros com maior número de compradores virtuais, segundo a 

pesquisa, são Centro, Cidade Baixa, Petrópolis, Bom Fim, Sarandi, Menino Deus, 

Partenon, Jardim Botânico, Vila Ipiranga e Jardim Itú-Sabará, que juntos somam 

48,56% da amostra. Os quatro primeiros, somados, representam 26,24%. 

 

Tabela 5.10: Bairros com maior concentração de consumidores virtuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para realizar análises subsequentes, os bairros foram agrupados conforme 

detalhado no Anexo II. O resumo acerca dos dados agrupados por região é 

apresentado na Tabela 5.11. 

As informações sobre renda familiar média de cada bairro se baseiam em 

números divulgados pelo censo. 

A realização da análise por região se fez necessária para a aplicabilidade dos 

resultados obtidos na pesquisa na distribuição de entregas na cidade de Porto Alegre. 

Este trabalho visa ser prático, apresentando informações relevantes aos operadores 

logísticos e entregadores autônomos que atuam na cidade. Com a constatação de 

que as operações apresentam variações em termos de valores, número de entregas 

e quilometragem rodada de acordo com as regiões atendidas por cada entregador, 
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mostrou-se necessário abrir também a análise dos resultados por região. Assim, é 

possível que cada interessado busque as opiniões dos consumidores virtuais de 

acordo com as características geográficas de sua operação. 

 

Tabela 5.11: Bairros agrupados por região conforme Anexo II 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Gênero: 

 

Dos 484 consumidores que responderam ao questionário, 243, ou 50,21%, são 

do sexo masculino, enquanto as demais 241, ou 49,79%, são do sexo feminino, 

atendendo à estratificação proposta de haver uma diferença máxima de apenas um 

ponto percentual entre os dois sexos. 

 

Tabela 5.12: Gênero dos consumidores virtuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Zona Nº de amostras
Porcentagem 

do total

Centro Histórico 135 27,89%

Norte 117 24,17%

Nobre - Central 108 22,31%

Sul - Orla do 

Guaíba
52 10,74%

Grupo Nº de amostras
Porcentagem 

do total

Acima de 15 

salários mínimos
150 30,99%

Abaixo de 5 

salários mínimos
39 8,06%



58 

 

 Idade: 

 

Quanto à idade dos consumidores que responderam à pesquisa, 206, ou 

42,56%, têm entre 20 e 24 anos, enquanto outros 121, ou 25%, têm entre 25 e 29 

anos. Os respondentes entre 15 e 34 anos representam 89,67% da amostra total, 

enquanto apenas 1,45% dos respondentes afirmaram ter 50 anos ou mais. Tal 

resultado pode revelar que a população de consumidores virtuais da cidade de Porto 

Alegre ainda é muito jovem. 

 

Tabela 5.13: Idade dos consumidores virtuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Renda familiar: 

 

Em relação à renda familiar, 164 respondentes, ou 33,88% da amostra, afirmam 

estar situados na faixa entre R$ 3.152,00 e R$ 7.887,99, outros 127, ou 26,24%, 

afirmam estar entre R$ 1.576,00 e R$ 3.151,99 e 103, ou 21,28%, afirmam estar entre 

R$ 7.880,00 e R$ 15.759,99. 56 respondentes, ou 11,57% afirmam ter renda familiar 

acima de R$ 15.760,00, e 34, ou 7,02%, afirmam ter renda familiar abaixo de R$ 

1.575,99. 

Este resultado significa que 60,12% dos consumidores virtuais de Porto Alegre 

podem ser considerados das classes C e D, enquanto apenas 32,85% podem ser 

considerados das classes A e B. 
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Tabela 5.14: Renda familiar dos consumidores virtuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Escolaridade: 

 

Dos 484 respondentes da pesquisa, 349, ou 72,11%, têm ensino superior 

incompleto, enquanto 68, ou 14,05%, têm ensino superior completo. Ademais, 9,92% 

da amostra têm pós-graduação, mestrado ou doutorado, 3,31% possuem ensino 

médio completo e apenas 0,62% não finalizaram o ensino regular. 

 

 Frequência de compra: 

 

A frequência de compra dos consumidores é de extrema importância para os 

comércios virtuais, para os operadores logísticos e para os entregadores autônomos, 

pois auxilia a definir as suas estratégias de operação, tais como quantidade de 

veículos e entregadores que realizarão as entregas no prazo previsto. 

 

Tabela 5.15: Escolaridade dos consumidores virtuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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a) Frequência de compra dos consumidores virtuais de Porto Alegre: 50,21% 

dos consumidores virtuais da cidade de Porto Alegre, de acordo com a pesquisa 

realizada, realizam entre duas e cinco compras online por ano, verificando-se que a 

média de compras realizadas virtualmente é igual a 5,90/ano. Apenas 6,61% da 

amostra informa realizar, no máximo, única compra ao ano, enquanto na outra 

extremidade 21,07% dos respondentes afirmam realizar dez ou mais compras no 

mesmo período. Os resultados obtidos são apresentados no Gráfico 5.1. 

 

Gráfico 5.1: Frequência de compra dos consumidores virtuais de Porto Alegre 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

b) Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona do Centro 

Histórico: O perfil de compra dos moradores dessa região é apresentado no Gráfico 

5.2. Verifica-se que a média de compras realizadas virtualmente é igual a 6,06/ano 

nessa região, valor maior que a média dos demais consumidores da cidade. 

 

c) Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona Norte: Os 

consumidores virtuais da Zona Norte apresentam uma média de 5,71 compras ao ano, 

número menor que das outras três regiões e do geral da cidade de Porto Alegre. Os 

resultados são apresentados no Gráfico 5.3. 
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Gráfico 5.2: Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona do Centro 

Histórico 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 5.3: Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona Norte 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

d) Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona Nobre - Central: 

Os consumidores virtuais residentes na Zona Nobre – Central da cidade de Porto 
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Alegre realizam, em média, 6,31 compras por ano, número maior que as demais 

regiões e que a média da cidade. Os resultados são apresentados no Gráfico 5.4. 

 

Gráfico 5.4: Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona Nobre - Central 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

e) Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona Sul – Orla do 

Guaíba: A média de compras nessa região é de 5,75/ano. Os residentes da Zona Sul 

– Orla do Guaíba são aqueles que, percentualmente, afirmam realizar mais que dez 

compras ao ano, 26,42%, acima das demais regiões. O perfil de compra dos 

residentes nesta região é apresentado no Gráfico 5.5 abaixo. 

 

f) Frequência de compra dos consumidores virtuais que residem em bairros 

com renda familiar mensal média acima de quinze salários mínimos: A média da 

frequência de compra dos consumidores virtuais que residem em bairros com renda 

familiar mensal média acima de quinze salários mínimos é 6,44/ano, ou seja, 

apresentam 9,15% de frequência de compra superior à média da cidade. 14,00% dos 

respondentes afirmam realizar mais de 12 compras ao ano, conforme resultados 

apresentados no Gráfico 5.6. 
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Gráfico 5.5: Frequência de compra dos consumidores virtuais da Zona Sul – Orla do 

Guaíba 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 5.6: Frequência de compra dos consumidores virtuais que residem em bairros 

com renda familiar mensal média acima de quinze salários mínimos  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

g) Frequência de compra dos consumidores virtuais que residem em bairros 

com renda familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos: Os consumidores 

virtuais que residem em bairros com renda familiar mensal média abaixo de cinco 

salários mínimos apresentam média de 4,7 compras/ano, ou seja, apresentam 
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frequência menor de compra, com 12,82% dos respondentes afirmando realizar até 

uma compra ao ano. Os resultados obtidos são apresentados no Gráfico 5.7. 

 

Gráfico 5.7: Frequência de compra dos consumidores virtuais que residem em bairros 

com renda familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Suscetibilidade ao aumento nos valores de frete e nos prazos de entrega casos 

estas fossem realizadas de forma menos agressiva ao meio ambiente: 

 

Conhecer a suscetibilidade dos consumidores virtuais da cidade de Porto 

Alegre a aceitar o aumento dos valores cobrados pelo frete de mercadorias adquiridas 

pelo comércio virtual é o objetivo principal do presente estudo de caso, visando avaliar 

o quão dispostos estão a aceitar a utilização de veículos alternativos, menos 

poluentes, para suas entregas.  

Os dados coletados na pesquisa serão analisados tanto em uma visão geral, 

neste caso utilizando os resultados de todos os respondentes, quanto dividida por 

região, uma vez que uma operação de grande porte em uma cidade como Porto Alegre 

é, também, dividida por região, sendo utilizados diversos entregadores autônomos, 

que atendem áreas específicas, cada uma com suas próprias características. 
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a) Disposição dos consumidores virtuais da cidade de Porto Alegre a pagar 

mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente:  

Quando abordados sobre sua disposição a pagar mais pelas entregas, desde 

que realizadas de forma menos agressiva ao meio ambiente, 76,65% dos 

consumidores virtuais da cidade afirmam estar dispostos a pagar até 10% a mais pelo 

frete. Aumentado o valor para até 20%, o número de respondentes que aceitariam 

arcar com este custo decresce para 43,39%. Os que aceitariam pagar até 30% a mais 

são 19,42% do total. Até 50%, são 9,71% e os que aceitariam até 100% de aumento 

são 4,34%. Por fim, os que aceitariam pagar mais de 100% pela entrega são apenas 

3,10% do total de consumidores virtuais da cidade. Os dados compilados estão 

apresentados no Gráfico 5.8. 

 

Gráfico 5.8: Disposição dos consumidores virtuais de Porto Alegre a pagar mais pelo 

frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

b) Disposição dos consumidores virtuais da cidade de Porto Alegre a aguardar 

mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao meio 

ambiente: 

De todos os respondentes, 97,73% afirmam aceitar um acréscimo de um dia 

no prazo de entrega, quando realizada de forma menos agressiva ao meio ambiente. 

93,39% aceitam aumentar o prazo em até dois dias. O número de consumidores 

virtuais que estariam dispostos a aceitar até três dias a mais é igual a 80,58%. Já 

63,33% afirmam aceitar até cinco dias a mais no prazo de entrega, enquanto 35,95% 
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e 26,45% aceitam aguardar até dez dias e mais de dez dias, respectivamente, pela 

alteração do prazo de entrega (Gráfico 5.9). 

 

Gráfico 5.9: Disposição dos consumidores virtuais de Porto Alegre a aguardar mais 

pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O percentual de consumidores que aceitam mudar prazo é maior do que 

aqueles que aceitam aumentar preços, desde que realizadas de forma menos 

agressiva ao meio ambiente. Embora o número de consumidores virtuais que 

consideram o valor do frete extremamente importante para sua decisão de compra, 

75,41%, seja praticamente igual ao de consumidores que consideram o prazo de 

entrega disponibilizado pelo comerciante virtual extremamente importante para a 

mesma tomada de decisão, 75,21%, esta diferença pode ser aceita uma vez que 

83,06% dos mesmos consumidores considera o menor valor dos produtos um fator 

importante para a decisão de realizar compras virtuais – ou seja, de forma que 

necessariamente deve haver espera pela chegada dos produtos – e, destes, 53,72% 

considera esse fator extremamente importante. 

 

c) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona do Centro Histórico 

a pagar mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio 

ambiente: 

Constata-se que os moradores da Zona do Centro Histórico apresentam maior 

disposição – em comparação com os números gerais – a aceitar um aumento de até 

97,73%
93,39%

80,58%

63,22%

35,95%
26,45%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Até 1 dia a mais Até 2 dias a mais Até 3 dias a mais Até 5 dias a mais Até 10 dias a mais Mais de 10 dias a
mais

Porto Alegre



67 

 

10% no valor cobrado pelo frete, quando realizado de forma menos agressiva ao meio 

ambiente, com 78,52% das respostas sendo positivas para este questionamento. Já 

o número de indivíduos que aceitariam um aumento do preço do frete até 20% é de 

40,74%. Os dados podem ser vistos em comparação cidade/zona no Gráfico 5.10. 

 

Gráfico 5.10: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona do Centro 

Histórico a pagar mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva 

ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

d) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona do Centro 

Histórico a aguardar mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos 

agressiva ao meio ambiente: 

Percebe-se menor disposição dos respondentes em aceitar maiores prazos de 

entrega, exceção à faixa de até cinco dias, conforme é possível constatar no Gráfico 

5.11, com a comparação entre o perfil de respostas dos moradores da Zona do Centro 

Histórico e todos os moradores da cidade. 

 

e) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Norte a pagar mais 

pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente: 

Os residentes na Zona Norte estão menos dispostos a pagar um valor maior 

pelo frete caso este seja realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente. 

70,94% afirma estar disposto a aceitar um aumento de até 10% no frete, enquanto 
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33,33% estaria disposto a aceitar até 20% de aumento, conforme pode ser visto no 

Gráfico 5.12, em comparação cidade/zona. 

 

Gráfico 5.11: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona do Centro 

Histórico a aguardar mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos 

agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 5.12: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Norte a pagar 

mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

f) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Norte a aguardar 

mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao meio 

ambiente: 
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Conforme o Gráfico 5.13, percebe-se que 97,44% dos respondentes aceitaria 

um aumento de até um dia no prazo de entrega, enquanto 96,58% aceitariam um 

aumento de até dois dias e 81,20% aceitariam um aumento de até três dias, números 

similares ou maiores que a média encontrada na cidade. 

 

Gráfico 5.13: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Norte a 

aguardar mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao 

meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

g) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Nobre - Central a 

pagar mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio 

ambiente: 

Constata-se que 74,07% dos respondentes aceitaria pagar até 10% a mais pela 

entrega, valor abaixo do percentual de toda a cidade, de 76,65%. 46,30% dos 

respondentes aceitaria pagar até 20% a mais, 24,07% pagar 30% a mais, 11,11% 

pagar até 50% a mais, 5,56% pagar até 100% a mais e 3,70% pagar mais de 100% a 

mais pelo frete, todos números superiores aos encontrados na cidade. 

Os dados podem ser vistos em comparação cidade/zona no Gráfico 5.14 a 

seguir. 
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Gráfico 5.14: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Nobre - 

Central a pagar mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva 

ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

h) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Nobre - Central a 

aguardar mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao 

meio ambiente: 

Os consumidores virtuais que residem na Zona Nobre – Central, conforme 

Gráfico 5.15, apresentam uma disposição a aceitar um aumento nos prazos de 

entrega de seus produtos comprados por comércio virtual, com 98,15% de adesão 

para aumento de até um dia no prazo de entrega, 93,52% de até dois dias. Em relação 

à postergação por até três dias, 84,26% manifestaram disposição para a alteração. 

64,81% aceitam até cinco dias de extensão do prazo. Aqueles que aceitam aguardar 

até dez dias e mais de dez dias são, respectivamente, 35,19% e 23,15%. 

 

i) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Sul – Orla do 

Guaíba a pagar mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva 

ao meio ambiente: 

Com exceção dos respondentes que afirmam aceitar pagar mais de 100% a 

mais pelas entregas, que são apenas 1,89% do total de consumidores virtuais 

residentes nessa região, todos os demais perfis apresentaram, percentualmente, mais 

respostas positivas que as demais regiões da cidade. No Gráfico 5.16 são 

apresentados os resultados obtidos em comparação cidade/zona. 
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Gráfico 5.15: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Nobre - 

Central a aguardar mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos 

agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 5.16: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Sul - Orla do 

Guaíba a pagar mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva 

ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

j) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Sul – Orla do 

Guaíba a aguardar mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos 

agressiva ao meio ambiente: 
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Percentualmente, na Zona Sul – Orla do Guaíba mais indivíduos aceitaram um 

aumento dos prazos de entrega quando essas são realizadas de forma menos 

agressiva ao meio ambiente, mesmo não sendo os respondentes dessa região os que 

levam mais em consideração o fator sustentabilidade quando das suas decisões de 

compra. 100,00% dos consumidores virtuais aceitaria aguardar até um dia a mais pela 

entrega realizada de forma mais sustentável – situação que somente se repete para 

os consumidores virtuais que residem em bairros cuja renda familiar média está abaixo 

de cinco salários mínimos. 94,34% aceitariam aguardar até dois dias a mais. Em 

relação a aguardar até três dias a mais, há decréscimo para 83,02% dos pesquisados, 

mas os números se mantém mais otimistas que os das demais regiões. 67,92% 

afirmam se dispor a aguardar até cinco dias a mais, 41,51% a aguardar até dez dias 

e 32,08% a aguardar mais de dez dias pela mesma entrega. 

A comparação dos resultados em cidade/zona é apresentada no Gráfico 5.17 

a seguir. 

 

Gráfico 5.17: Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Sul - Orla do 

Guaíba a aguardar mais pela entrega caso esta fosse realizada de forma menos 

agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dos consumidores virtuais que residem em bairros com renda familiar mensal 

média acima de quinze salários mínimos, 75,33% afirmam estar dispostos a pagar até 

10% a mais pela entrega, número abaixo do aferido na cidade. 47,33% afirma aceitar 

até 20% a mais pela mesma entrega, enquanto 24,00% estão dispostos a pagar até 

30% a mais, números estes, por sua vez, maiores que o geral. 

A partir de 30% a mais, o número de consumidores virtuais dispostos a pagar 

um aumento no frete se torna, percentualmente, próximo do aferido para a cidade 

como um todo, como apresentado no Gráfico 5.18. 

 

Gráfico 5.18: Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média acima de quinze salários mínimos a pagar mais pelo frete caso 

este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

l) Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média acima de quinze salários mínimos a aguardar mais pela entrega 

caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao meio ambiente: 

O número de consumidores virtuais que residem em bairros com renda familiar 

mensal média acima de quinze salários mínimos e que aceitam aguardar um prazo 

maior por suas entregas, desde que realizadas de forma menos agressiva ao meio 

ambiente, é similar, porém menor, ao aferido na pesquisa em geral, com exceção 

daqueles que aceitam aguardar até três dias a mais. 97,33% dos respondentes se diz 

disposto a aguardar até um dia a mais pela entrega de sua mercadoria, assim como 

92,00% afirmam estar de acordo com uma espera de até dois dias a mais. Quanto a 

76,65%

43,39%

19,42%

9,71%
4,34% 3,10%

75,33%

47,33%

24,00%

10,00%
5,33%

3,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Até 10% a mais Até 20% a mais Até 30% a mais Até 50% a mais Até 100% a mais Mais de 100% a
mais

Porto Alegre Acima de 15 salários mínimos



74 

 

aguardar até três dias pela mesma entrega, 82,67% dos consumidores virtuais 

afirmam estar disposto a essa mudança. 

Os dados podem ser vistos em comparação cidade/zona no Gráfico 5.19 a 

seguir. 

 

Gráfico 5.19: Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média acima de quinze salários mínimos a aguardar mais pela entrega 

caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

m) Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos a pagar mais pelo frete caso 

este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente: 

Dos consumidores virtuais residentes em bairros onde a renda familiar mensal 

média é abaixo de cinco salários mínimos, 84,62% afirmam estar dispostos a pagar 

até 10% mais por frete sustentável, maior percentual obtido nessa faixa dentre todas 

as regiões da cidade, como visto no Gráfico 5.20. 46,15% estariam dispostos a pagar 

até 20% a mais, enquanto 17,95% e 10,26% estariam dispostos a pagar até 30% e 

até 50% a mais, respectivamente. 7,69% estariam dispostos a pagar até 100% a mais. 

Porém, 10,26% estariam dispostos a pagar até mesmo mais de 100% pela mesma 

entrega, não validando a hipótese de que a região da cidade com menor poder 

aquisitivo apresentaria menor percentual de adesão quanto mais valor se 

estabelecesse por entrega mais sustentável. 
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Gráfico 5.20: Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos a pagar mais pelo frete caso 

este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

n) Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos a aguardar mais pela entrega 

caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao meio ambiente: 

Em comparação com os números aferidos nas análises realizadas nas demais 

regiões, o número de consumidores virtuais que residem em bairros com renda 

familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos e que aceitam aguardar um 

prazo maior por suas entregas, desde que realizadas de forma menos agressiva ao 

meio ambiente, são distintas. 100,00% dos respondentes afirma estar disposto a 

aguardar até dois dias a mais pelo recebimento de suas mercadorias, porém este 

número cai para 76,92% quando questionados sobre sua disposição a aceitar até três 

dias a mais pela mesma entrega. 46,15% aceitariam aguardar até cinco dias a mais, 

enquanto 38,46% aguardaria até dez dias a mais e 25,64% aguardaria até mesmo 

mais que dez dias. 

Os resultados comparados por cidade/zona estão apresentados no Gráfico 

5.21. 
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Gráfico 5.21: Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos a aguardar mais pela entrega 

caso esta fosse realizada de forma menos agressiva ao meio ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Relação de consumidores virtuais dispostos a aceitar simultaneamente 

aumento dos preços e dos prazos de entrega. 

 

Uma análise importante para a indicação da viabilidade do uso dos novos 

veículos na atividade de distribuição de encomendas de até 30kg em Porto Alegre é 

aquela que aponta quantos consumidores virtuais estão dispostos a aceitar, 

simultaneamente, um aumento nos preços cobrados pelas entregas e nos prazos 

oferecidos. Embora tenha sido verificado neste estudo de caso que, com a operação 

no formato atual, não há como oferecer aumento de prazo sem prejudicar a cadeia de 

entregas, uma vez que a demanda é, diariamente, próxima de ser fixa – e conforme 

relatórios de empresas especializadas, como o Webshoppers, com tendência a 

aumentar – é possível que, lançando-se mão de novos dados, formas alternativas de 

operação despontem no mercado, atendendo consumidores virtuais dispostos a abrir 

mão de preços e prazos menores em troca de serviços mais sustentáveis. 

A seguir, são verificadas as respostas positivas sobre aumento de prazo dos 

consumidores que afirmaram estar dispostos a aceitar pagar até 10%, até 20%, até 

30% e até 50% a mais pelas entregas realizadas de forma menos agressiva ao meio 

ambiente. 
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a) Disposição dos consumidores virtuais de Porto Alegre em aceitar pagar a 

mais pelas entregas realizadas concomitantemente ao aumento nos prazos de 

entrega: 

Dos 484 consumidores virtuais consultados, os que aceitam pagar até 10% 

mais por entrega associados a postergar o prazo de entrega em até dois, três dias, 

cinco dias, dez dias e mais de dez dias a mais, são, respectivamente, 76,03%. 

73,35%, 65,29%, 51,86%, 29,13% e 22,31%. 

O resumo dos dados cruzados entre possibilidades de aumentar preço de frete 

e consequente prazo de entrega são apresentados na Tabela 5.16, a seguir. 

 

Tabela 5.16: Disposição dos consumidores virtuais de Porto Alegre a aceitar 

concomitantemente aumento de preço e prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

b) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona do Centro 

Histórico em aceitar pagar a mais pelas entregas realizadas concomitantemente ao 

aumento nos prazos de entrega: 

78,52% dos consumidores virtuais da Zona do Centro Histórico aceita pagar 

até 10% a mais pelas entregas realizadas de forma menos agressiva ao meio 

ambiente. Todo esse percentual também aceita aguardar até um dia a mais por essas 

entregas. 73,33%, 67,41%, 56,30%, 28,15% e 25,19% aceitam, respectivamente, 

aguardar concomitantemente ao aumento de preços até dois, três, cinco, dez e mais 

de dez dias a mais. 
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O resumo dos dados cruzados entre possibilidades de aumentar preço de frete 

e consequente prazo de entrega são apresentados na Tabela 5.17, a seguir. 

 

Tabela 5.17: Disposição dos consumidores virtuais da Zona do Centro Histórico a 

aceitar concomitantemente aumento de preço e prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

c) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Norte em aceitar 

pagar a mais pelas entregas realizadas concomitantemente ao aumento nos prazos 

de entrega: 

70,94%, dos 135 consumidores virtuais da Zona Norte aceitam pagar até 10% 

a mais pelas entregas realizadas de forma menos agressiva ao meio ambiente. Já 

69,23% aceitam aguardar até dois dias a mais por essas entregas, além de pagar até 

10% a mais por elas. 60,68%, 42,74%, 24,79% e 18,80% aceitam, respectivamente, 

aguardar até três, cinco, dez e mais de dez dias a mais pelas mesmas entregas. 

O resumo dos dados cruzados entre possibilidades de aumentar preço de frete 

e consequente prazo de entrega são apresentados na Tabela 5.18. 

 

d) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Nobre - Central 

em aceitar pagar a mais pelas entregas realizadas concomitantemente ao aumento 

nos prazos de entrega: 

Dos 108 consumidores virtuais da Zona Nobre – Central, 74,07% aceitam pagar 

até 10% a mais pelas entregas realizadas de forma menos agressiva ao meio 
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ambiente. Todos eles afirmam estarem dispostos a também aguardar um dia a mais 

pela mesma entrega. 70,32% aceitam aguardar até dois dias a mais pelas entregas 

com a mesma situação de preço da entrega (mais 10%). 65,74%, 51,85%, 25,93% e 

18,52% aceitam, respectivamente, aguardar até três, cinco, dez e mais de dez dias a 

mais pelas mesmas entregas. 

O resumo dos dados cruzados entre possibilidades de aumentar preço de frete 

e consequente prazo de entrega são apresentados na Tabela 5.19. 

 

Tabela 5.18: Disposição dos consumidores virtuais da Zona Norte a aceitar 

concomitantemente aumento de preço e prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

e) Disposição dos consumidores virtuais residentes na Zona Sul – Orla do 

Guaíba em aceitar pagar a mais pelas entregas realizadas concomitantemente ao 

aumento nos prazos de entrega: 

Dos 52 consumidores virtuais da Zona Sul – Orla do Guaíba, 80,77%, ou 42 

respondentes, aceitam pagar até 10% a mais pelas entregas realizadas de forma 

menos agressiva ao meio ambiente. Todos eles afirmam estarem dispostos a também 

aguardar um dia a mais pela mesma entrega. 78,85%, 71,15%, 63,46%, 38,46% e 

28,85% aceitam, respectivamente, aguardar até dois, três, cinco, dez e mais de dez 

dias a mais pelas mesmas entregas. 

O resumo dos dados cruzados entre possibilidades de aumentar preço de frete 

e consequente prazo de entrega são apresentados na Tabela 5.20. 
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Tabela 5.19: Disposição dos consumidores virtuais da Zona Nobre - Central a aceitar 

concomitantemente aumento de preço e prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 5.20: Disposição dos consumidores virtuais da Zona Sul – Orla do Guaíba a 

aceitar concomitantemente aumento de preço e prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

f) Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média acima de quinze salários mínimos em aceitar pagar a mais 

pelas entregas realizadas concomitantemente ao aumento nos prazos de entrega: 

Para esse estrato, 75,33% dos consumidores virtuais aceitam pagar até 10% a 

mais pelas entregas realizadas de forma menos agressiva ao meio ambiente. Todos 
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aceitam também aguardar até um dia a mais por essas entregas. 71,33%, 66,00%, 

52,00%, 28,00% e 22,00% aceitam, respectivamente, aguardar até dois, três, cinco, 

dez e mais de dez dias a mais. 

O resumo dos dados cruzados entre possibilidades de aumentar preço de frete 

e consequente prazo de entrega são apresentados na Tabela 5.21, a seguir. 

 

Tabela 5.21: Disposição dos consumidores virtuais dos bairros com renda familiar 

mensal média acima de quinze salários mínimos a aceitar concomitantemente 

aumento de preço e prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

g) Disposição dos consumidores virtuais residentes em bairros com renda 

familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos em aceitar pagar a mais pelas 

entregas realizadas concomitantemente ao aumento nos prazos de entrega: 

Dos consumidores virtuais pesquisados e residentes em bairros com renda 

familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos 84,62% do total aceita pagar 

até 10% a mais pelas entregas realizadas de forma menos agressiva ao meio 

ambiente. Todos aceitam também aguardar até dois dias a mais por essas entregas. 

64,10%, 43,59%, 35,90% e 25,64% aceitam, respectivamente, aguardar três, cinco, 

dez e mais de dez dias a mais. 

O resumo dos dados cruzados entre possibilidades de aumentar preço de frete 

e consequente prazo de entrega são apresentados na Tabela 5.22, a seguir. 
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Tabela 5.22: Disposição dos consumidores virtuais dos bairros com renda familiar 

mensal média abaixo de cinco salários mínimos a aceitar concomitantemente 

aumento de preço e prazo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4.1.2 Comparar os resultados com a necessidade de preço e prazo dos novos 

veículos 

 

Esta etapa visa associar os preços definidos para realização do serviço de 

entrega de objetos sob forma menos agressiva ao meio ambiente (Seção 5.2.1.3) com 

as respostas obtidas dos consumidores virtuais (Seção 5.4.1.1) relativamente ao grau 

de aceitação para a mudança de preços nessas entregas. 

Os preços definidos foram de R$ 3,13, R$ 3,04, R$ 4,26 e R$ 3,23, por entrega, 

a serem cobrados para manter a lucratividade média para entregar objetos em 

veículos Fiat Novo Fiorino 1.4 (etanol), Fiat Novo Fiorino 1.4 (gasolina), Renault 

Kangoo Z.E. e bicicletas de carga, respectivamente. A variação de preços (acréscimo) 

sobre esses valores foi de 13,82%, 10,55%, 54,91% e 17,45%, respectivamente, em 

relação aos preços praticados atualmente (Tabela 5.6). 

Para associar o grau de aceitação do consumidor ao aumento no preço das 

entregas, identificou-se o percentual de respostas dos consumidores em percentual 

imediatamente superior ao percentual do aumento. Por exemplo, o preço por entrega 

para o Fiat Novo Fiorino 1.4 (etanol) aumentou 13,82% para manter a lucratividade 

média. O grau de aceitação dos consumidores a um aumento nesse nível é de 43,39% 
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(percentual de respondentes que aceitam um aumento de até 20% no preço de uma 

entrega, conforme Gráfico 5.8). Já para o caso do Renault Kangoo Z.E., o aumento 

de preço foi de 54,91%. Somente 4,34% dos respondentes assumiram pagar valor 

acrescido desse percentual (Gráfico 5.8). No caso do questionário, essa resposta foi 

obtida através da aceitação à afirmação “Estaria disposto a pagar acima de 100% a 

mais pelo frete caso este fosse realizado de forma menos agressiva ao meio 

ambiente”, ou seja, é o nível percentual de aumento de preços perguntado para os 

respondentes imediatamente acima de 54,91% (até 100%). 

 

Tabela 5.23: Aceitação dos consumidores virtuais à utilização dos veículos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ainda para o exemplo do Fiat Novo Fiorino 1.4 (etanol), quando a análise é 

realizada por região, os consumidores virtuais da Zona do Centro Histórico, Zona 

Norte, Zona Nobre – Central, Zona Sul – Orla do Guaíba, bairros com renda familiar 

mensal média acima de quinze salários mínimos e bairros com renda familiar mensal 

média abaixo de cinco salários mínimos que aceitam pagar por acréscimo de até 20% 

no preço da entrega são, respectivamente, 40,74% (Gráfico 5.10), 33,33% (Gráfico 

5.12), 46,30% (Gráfico 5.14), 50,94% (Gráfico 5.16), 47,33% (Gráfico 5.18) e 46,15% 

(Gráfico 5.20) dos totais. Considere-se que o aumento no preço da entrega para esse 

tipo de veículo foi de 13, 82% (Tabela 5.6). 

Os resultados completos para toda a cidade e por região associados aos quatro 

veículos estudados neste trabalho estão detalhados na Tabela 5.23. 

Entretanto, verificou-se que a variação de preços definidas para o Fiat Novo 

Fiorino 1.4 (gasolina) e do Renault Kangoo Z.E. estão mais próximas de 10% e 50%, 

respectivamente, do que 20% e 100% (os valores apurados são 10,55% e 54,91%, 

conforme Tabela 5.6). De acordo com as características da pesquisa, esses 

percentuais de acréscimo na variação de preços foram associados às respostas dos 

consumidores sobre a sua disposição em aceitar até 20% e até 100% a mais no preço 

pago pelas entregas (valores imediatamente superiores). Por esse motivo, é 

apresentado na Tabela 5.24, a aceitação da utilização destes dois veículos caso seja 

encontrada uma forma de redução dos preços a serem pagos aos entregadores 

autônomos.  

No caso do Fiat Novo Fiorino 1.4 (gasolina), uma redução de R$ 0,02 no valor 

pago ao entregador autônomo, chegando a R$ 3,02, faz com que a variação do preço 

em relação ao atual seja de 9,82%. De acordo com os resultados da pesquisa, 76,65% 

dos consumidores virtuais da cidade estão dispostos a aceitar tal aumento de até 10% 

(Gráfico 5.8). Essa redução no preço representa uma diminuição de 0,92% na 

lucratividade média dos entregadores autônomos. Os consumidores virtuais da Zona 

do Centro Histórico, da Zona Norte, da Zona Nobre – Central, da Zona Sul – Orla do 

Guaíba, dos bairros com renda familiar mensal média acima de quinze salários 

mínimos e dos bairros com renda familiar mensal média abaixo de cinco salários 

mínimos que aceitam pagar até 10% a mais no frete são, respectivamente, 78,52% 

(Gráfico 5.10), 70,94% (Gráfico 5.12), 74,07% (Gráfico 5.14), 79,25% (Gráfico 5.16), 

75,33% (Gráfico 5.18) e 84,62% (Gráfico 5.20) dos totais de consumidores virtuais 

respondentes da pesquisa em cada região. 
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Tabela 5.24: Aceitação dos consumidores virtuais à utilização dos veículos com 

valores reduzidos para ajuste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Reduzindo o valor encontrado inicialmente para o Renault Kangoo Z.E. em R$ 

0,14, de R$ 4,26, para R$ 4,12 (reduzindo a lucratividade média dos entregadores 

autônomos em 6,40%), a variação de preço em relação ao atual é de 49,82%, sendo 

possível comparar o resultado com a aceitação dos consumidores a pagar até 50% a 

mais pelas entregas. Segundo os resultados da pesquisa, essa mudança é aceitação 

por 9,71% dos consumidores virtuais da cidade (Gráfico 5.8). Quando verificado por 

região, os consumidores virtuais da Zona do Centro Histórico, da Zona Norte, da Zona 

Nobre – Central, da Zona Sul – Orla do Guaíba, dos bairros com renda familiar mensal 

média acima de quinze salários mínimos e dos bairros com renda familiar mensal 
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média abaixo de cinco salários mínimos que aceitam pagar até 50% a mais com a 

mudança de veículo são, respectivamente, 6,67% (Gráfico 5.10), 6,84% (Gráfico 

5.12), 11,11% (Gráfico 5.14), 11,32% (Gráfico 5.16), 10,00% (Gráfico 5.18) e 10,26% 

(Gráfico 5.20) dos totais de consumidores virtuais respondentes da pesquisa em cada 

região. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise final dos resultados, a seguir apresentam-se as seguintes 

considerações finais: 

 

a) A utilização do Fiat Novo Fiorino pode não ser visto pelo público como forma 

de tornar as entregas mais sustentáveis. A substituição dos veículos utilizados 

atualmente por um veículo com as mesmas características de motorização e 

combustível utilizado, porém novo, pode ser vista como simples renovação da frota, 

sem caracterizar uma mudança real para uma forma menos agressiva ao meio 

ambiente. Apenas 28,92% dos consumidores virtuais que responderam à pesquisa 

afirmaram dar importância à aparência geral do veículo. Destes, somente 8,26% 

consideram esse ponto muito importante. 

 

b) Quatro dos nove entregadores autônomos entrevistados utilizam em seus 

veículos kits de conversão para gás natural veicular (GNV), que possui uma queima 

mais limpa, com emissão 15% menor que do etanol e 20% menor que da gasolina 

(YAZBEK, 2014). O mercado brasileiro, porém, não disponibiliza veículos que já 

venham de fábrica com o GNV como opção de abastecimento, portanto a sua 

utilização não foi considerada neste trabalho. A utilização do mesmo como alternativa 

pode ser analisada em um próximo momento. 

 

c) A utilização de veículos elétricos na operação descrita neste trabalho se 

depara com o obstáculo da falta de incentivo governamental à comercialização deste 

tipo de veículo no país, que recebe alta carga tributária. Projetos que visavam reduzir 

os impostos para a venda de veículos elétricos foram arquivados pelo Senado 

Federal, recebendo reajuste apenas os veículos híbridos sem recarga em fontes 

externas, embora estime-se que uma frota de 5 milhões a 13 milhões de veículos 

elétricos deva consumir entre 0,6% e 1,7% da carga de energia do Sistema Interligado 

Nacional (CPQD). Na Europa e nos Estados Unidos os governos incentivam a compra 

desse tipo de veículo com subsídios (SILVA, 2015). 

Em Portugal, o Renault Kangoo Express, versão à combustão do Renault 

Kangoo Z.E., custa 14.203,25 €, 31,88% mais barato que o modelo elétrico. Com os 
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subsídios governamentais de até 5.000,00 € para a compra de veículos elétricos, o 

veículo à combustão é apenas 10,39%% mais barato que o modelo elétrico. No Brasil, 

esse é 69,52% mais barato que o modelo elétrico, considerando-se o valor de venda 

do modelo à combustão no país em comparação ao valor de importação do modelo 

elétrico utilizado neste estudo de caso. Veículos elétricos comercializados no Brasil, 

como, por exemplo, o BMW i3, podem ter preços até 137% maiores que os praticados 

nos mercados norte-americano e europeu (DE OLIVEIRA, 2014). 

 

d) A possibilidade da utilização dos cargociclos citados na primeira etapa 

(Figura 5.2), se considerada a hipótese de um único exemplar apresenta capacidade 

de atender a demanda média diária de 102 entregas, dispensaria a necessidade de 

contratação de um segundo ciclista, como no caso das bicicletas de carga. Sem esse 

custo adicional, assumido no estudo de caso como sendo de R$ 2.000,00 ao mês, o 

lucro médio mensal dos entregadores aumentaria – sem necessidade de aumento de 

preços – para R$ 5.581,86, ou seja, um lucro 21,57% maior que o atual. 

 

e) A utilização de bicicletas na atividade de entrega de encomendas de até 30kg 

pode acarretar na necessidade de ajustes na operação. Áreas de entrega afastadas 

do centro de distribuição do operador logístico podem exigir a utilização de veículos 

mais rápidos para a coleta e o deslocamento das encomendas até a região atendida 

e a existência de um local seguro para a realização do transbordo da carga. A falta de 

segurança em determinados pontos da cidade pode sugerir a utilização de sistemas 

de segurança para amenizar os riscos. Além disso, o uso de bicicletas em uma carga 

horária de quase dez horas diárias exige preparo físico adequado dos entregadores 

responsáveis. 

 

f) Por meio da análise concomitante dos resultados obtidos para as questões 

referentes ao aumento dos preços e ao aumento dos prazos, foi percebida a 

possibilidade de ser oferecido aos consumidores virtuais formas alternativas de 

entrega que não excluam a forma de operação atual, como a utilização de um mesmo 

veículo para atender regiões distintas, de forma mais sustentável, em dias diferentes. 

Tal possibilidade pode ser analisada a partir das Tabelas 5.28 (considerando a 

utilização do Renault Kangoo Z.E.) e 5.29 (considerando a utilização de bicicletas de 

carga), que mostram o número de dias necessários para que os consumidores virtuais 
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que aceitam, simultaneamente, aumento de preço e de prazo, completem uma carga 

igual a demanda diária apontada na primeira etapa, de 102 encomendas/dia. Quando 

o número de dias necessários é igual ou menor que o aceito pelos consumidores, 

conforme a pesquisa,  se torna possível estabelecer uma rota em tal região. Para 

exemplificar tal hipótese, toma-se o total de consumidores virtuais que residem na 

Zona do Centro Histórico que aceitam pagar até 20% a mais e aguardar até três dias 

a mais pelas entregas (38,52%). Considerando-se que sejam necessários três dias 

para que uma carga seja completa para a região (38,52% x 3 = 115,56%), neste caso 

se torna factível oferecer aos consumidores dessa região uma entrega mais 

sustentável, com preço até 20% maior e três dias a mais de prazo. Se considerado, 

ainda, que o mesmo ocorre na Zona Nobre – Central (42,59% x 3 = 127,77%) e Zona 

Sul – Orla do Guaíba (48,08% x 3 = 144,24%), o mesmo veículo poderia ser utilizado 

para atender as três regiões neste tipo de entrega alternativa (dia 1: Zona do Centro 

Histórico; dia 2: Zona Nobre – Central; dia 3: Zona Sul – Orla do Guaíba; dia 4: Zona 

do Centro Histórico; ...). 

A alternativa só pode ser validada, entretanto, no caso de ser realizada nova 

pesquisa com os consumidores virtuais que apresente os cenários de preço e prazo 

sendo aumentados simultaneamente, uma vez que, para este trabalho, as questões 

foram apresentadas de forma independente. 

 

Tabela 5.28: Utilização alternativa do veículo Renault Kangoo Z.E. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 5.29: Utilização alternativa das bicicletas de carga 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

g) As questões referentes à disposição dos consumidores a aceitarem aumento 

de preço apresentadas na pesquisa foram demasiadamente espaçadas, tornando os 

resultados obtidos sobre a suscetibilidade do público à utilização de diferentes 

veículos pouco precisas, uma vez que o preço apurado para a utilização de três dos 

quatro veículos apresentou aumento dentro da faixa de 10% à 20%. 

 

h) Os resultados deste trabalho mostram que a utilização de nenhum dos 

veículos alternativos encontrados é viável quando mantidas as características atuais 

da operação. Através da pesquisa realizada, percebeu-se que existem consumidores 

que não estão dispostos a arcar com os custos da mudança de veículo utilizado, 

portanto alterações de preço de frete devem ser assumidas por outro elemento da 

cadeia, como o comerciante virtual, o operador logístico ou o entregador autônomo. 

De outra forma, o aumento do frete acarretaria em diminuição do volume de pedidos 

diários, ou seja, na perda de clientes por parte dos comerciantes virtuais. 

 

i) A Teoria dos Três Pilares, conforme John Elkington, traz à tona os aspectos 

sociais relacionados ao conceito de sustentabilidade, que devem ser considerados em 

conjunto com os aspectos econômicos e ambientais. Este trabalho abordou apenas 

os dois últimos, sem analisar o lado social da operação atual e das hipóteses 

levantadas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Frente ao evidente aumento das vendas realizadas de virtualmente, ao maior 

interesse da população pelo tema da sustentabilidade e à alta emissão de poluentes 

por parte dos veículos utilizados nas atividades de transporte no país, este trabalho 

buscou apresentar a suscetibilidade da população de consumidores virtuais da cidade 

de Porto Alegre à aceitar aumento nos preços e nos prazos praticados para a 

realização da entrega de encomendas de até 30kg adquiridas por meio do comércio 

virtual, se realizadas de maneira menos agressiva ao meio ambiente. 

A coleta de dados realizada junto aos entregadores autônomos que 

desempenham as atividades de distribuição dessas encomendas apontou o 

desempenho financeiro e operacional dos veículos utilizados atualmente, enquanto 

pesquisas auxiliaram a encontrar veículos cuja utilização acarretariam em menor 

impacto ambiental. Através da utilização de um modelo proposto, foram verificadas as 

variações necessárias nos preços para que a utilização desses veículos mantivesse 

a lucratividade média dos entregadores autônomos, ao mesmo tempo que atendesse 

a demanda de entregas realizadas. Os dois primeiros objetivos específicos foram, 

assim, atendidos com êxito. 

O terceiro objetivo específico do trabalho foi atendido por meio da realização 

de uma survey junto aos consumidores virtuais de Porto Alegre, indicando a 

disposição dos mesmos a aceitarem aumentos nos preços e nos prazos de entrega, 

quando realizada de maneira mais sustentável. Foram coletadas também informações 

secundárias sobre o perfil desses consumidores, que possibilitaram a estratificação 

da amostra por localização geográfica, enriquecendo a análise realizada 

posteriormente. 

Os dados coletados junto aos consumidores virtuais foram associados ao 

desempenho econômico dos veículos menos poluentes apontados no trabalho, 

apresentando o grau de aceitação da população à utilização de cada veículo 

alternativo. A estratificação possibilitada pelo perfil dos consumidores foi utilizada para 

analisar o grau de aceitação não apenas na cidade como um todo, mas também de 

regiões da cidade que apresentem proximidade geográfica ou capacidade de 

consumo similar. 
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Ainda que este trabalho tenha atingido seu objetivo geral, de verificar junto aos 

consumidores virtuais de Porto Alegre a sua disposição a aceitar possíveis aumentos 

de preço e prazo de entrega para receber suas compras de forma menos agressiva 

ao meio ambiente, percebeu-se que o mesmo não esgotou o assunto, pois revelou 

fatores relevantes não considerados inicialmente, cabíveis de serem abordados em 

estudos futuros. 

A utilização dos cargociclos, por exemplo, pode ser considerada uma hipótese 

interessante, merecedora de maior atenção por parte de operadores logísticos e 

entregadores autônomos, que têm no modelo proposto neste trabalho uma ferramenta 

útil para verificar sua viabilidade. A utilização do GNV também pode ser analisada de 

forma mais profunda, indicando se realmente é uma alternativa viável e menos 

agressiva ao meio ambiente. 

Aspectos sociais referentes à atividade de entregas de encomendas também 

podem ser abordados em estudos futuros. Embora não incluídos no trabalho, 

questões como terceirização do trabalho, relações trabalhistas e qualidade de vida 

dos entregadores também estão inseridas no ambiente o qual este trabalho foi 

realizado. 

A falta de precisão da pesquisa em apontar o real posicionamento do público 

em relação a utilização de cada veículo também pode significar necessidade de 

realização de novas pesquisas, as quais podem verificar, também, o posicionamento 

desses consumidores em relação a cenários onde preços e prazos são alterados 

simultaneamente. Os resultados de novas pesquisas podem indicar se realmente 

existe mercado para novos formatos de operação.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo I: Questionário para coleta de dados junto ao consumidor 

Informações gerais 

  

Reside em Porto Alegre? Sim - Não 

  

Realizou alguma compra online nos 
últimos 12 meses? 

Sim - Não 

  

Idade Pirâmide Etária IBGE - "Combo de Opções" 

Sexo Masculino - Feminino 

Escolaridade "Combo de Opções" 

Renda familiar "Combo de Opções" - Decidir Classificação 

Bairro "Combo de Opções" 

  

Realiza compras online com que 
frequência? 

"Combo de Opções" 

  

Comportamento do consumidor virtual 

  

Conheço o processo logístico que 
envolve a entrega dos produtos que 
consumo através da internet. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Busco informações sobre a forma 
como serão entregues os produtos 
que consumo através da internet 
antes da compra. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Considero a apresentação pessoal 
do entregador ao receber meus 
produtos importante para minha 
decisão de compra futura. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Considero a cordialidade do 
entregador ao receber meus 
produtos importante para minha 
decisão de compra futura. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Considero o estado geral do veículo 
de entrega ao receber meus 
produtos importante para minha 
decisão de compra futura. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 
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Considero importante o valor 
cobrado pelo frete na decisão da 
compra. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Considero importante o prazo de 
entrega informado pelo site na 
decisão da compra. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Estou familiarizado com o termo 
"sustentabilidade". 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Me considero informado a respeito 
da situação ambiental no Brasil. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Reflito sobre as consequências dos 
meus atos ao meio ambiente 
frequentemente. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

O fator sustentabilidade é 
importante para mim na decisão de 
compra. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Compro pela internet devido ao 
menor preço dos produtos. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Compro pela internet devido à maior 
variedade de produtos disponíveis. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Compro pela internet devido à 
comodidade de receber os produtos 
em casa. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Levo em consideração a reputação 
das empresas que produzem os 
produtos que consumo no momento 
da compra. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Levo em consideração a reputação 
das empresas que vendem os 
produtos que consumo no momento 
da compra. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 
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Considero o respeito pelo meio 
ambiente um fator importante para a 
constituição da reputação de uma 
empresa. 

Discordo Totalmente - Concordo Totalmente 

  

Suscetibilidade do consumidor virtual a aceitar aumento de preço e prazo de 
entrega quando realizada de forma menos agressiva ao meio ambiente 

  

Estaria disposto a pagar até 10% a 
mais pelo frete caso este fosse 
realizado de forma menos agressiva 
ao meio ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a pagar até 20% a 
mais pelo frete caso este fosse 
realizado de forma menos agressiva 
ao meio ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a pagar até 30% a 
mais pelo frete caso este fosse 
realizado de forma menos agressiva 
ao meio ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a pagar até 50% a 
mais pelo frete caso este fosse 
realizado de forma menos agressiva 
ao meio ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a pagar até 10% a 
mais pelo frete caso este fosse 
realizado de forma menos agressiva 
ao meio ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a pagar acima de 
100% a mais pelo frete caso este 
fosse realizado de forma menos 
agressiva ao meio ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a aceitar até um dia 
a mais no prazo de entrega caso o 
frete fosse realizado de forma 
menos agressiva ao meio ambiente. 

Sim - Não 
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Estaria disposto a aceitar até dois 
dias a mais no prazo de entrega 
caso o frete fosse realizado de 
forma menos agressiva ao meio 
ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a aceitar até três 
dias a mais no prazo de entrega 
caso o frete fosse realizado de 
forma menos agressiva ao meio 
ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a aceitar até cinco 
dias a mais no prazo de entrega 
caso o frete fosse realizado de 
forma menos agressiva ao meio 
ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a aceitar até dez 
dias a mais no prazo de entrega 
caso o frete fosse realizado de 
forma menos agressiva ao meio 
ambiente. 

Sim - Não 

  

Estaria disposto a aceitar acima de 
dez dias a mais no prazo de entrega 
caso o frete fosse realizado de 
forma menos agressiva ao meio 
ambiente. 

Sim - Não 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Anexo II: Distribuição da amostra por regiões ou por grupos de consumidores 

residentes em bairros com capacidade de compra semelhante 

 

 Zona do Centro Histórico: Bom Fim, Centro, Cidade Baixa, Farroupilha, 

Independência, Menino Deus, Praia de Belas e Santana. Totaliza 136 consumidores, 

e corresponde a 27,89% da amostra total. 

 Zona Norte: Cristo Redentor, Farrapos, Floresta, Humaitá, Jardim Itú-Sabará, 

Jardim Lindóia, Jardim São Pedro, Navegantes, Passo d’Areia, Rubem Berta, São 

Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi, Vila Ipiranga e Vila Jardim. Totaliza 117 

consumidores, e corresponde a 24,17% da amostra total. 

 Zona Nobre – Central: Auxiliadora, Bela Vista, Boa Vista, Bom Fim, Chácara 

das Pedras, Higienópolis, Independência, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, 

Rio Branco e Três Figueiras. Totaliza 108 consumidores, e corresponde a 22,31% da 

amostra total. 

 Zona Sul – Orla do Guaíba: Camaquã, Cavalhada, Cristal, Espírito Santo, 

Guarujá, Ipanema, Praia de Belas, Santa Tereza, Serraria, Tristeza, Vila Assunção e 

Vila Nova. Totaliza 53 consumidores, e corresponde a 10,95% da amostra total. 

 Bairros com renda familiar mensal média acima de quinze salários mínimos: 

Auxiliadora, Bela Vista, Boa Vista, Bom Fim, Chácara das Pedras, Farroupilha, 

Higienópolis, Independência, Ipanema, Jardim Lindóia, Menino Deus, Moinhos de 

Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, Rio Branco, Três Figueiras e Vila Assunção. Totaliza 

150 consumidores, e corresponde a 30,99% da amostra total. 

 Bairros com renda familiar mensal média abaixo de cinco salários mínimos: 

Agronomia, Belém Novo, Campo Novo, Coronel Aparício Borges, Farrapos, Hípica, 

Lomba do Pinheiro, Mario Quintana, Restinga, Rubem Berta e Serraria. Totaliza 39 

consumidores, e corresponde a 8,06% da amostra total. 

. 

. 

. 

 

  



102 

 

Anexo III: Coleta de dados com gestores dos Correios - Delphi 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 


