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RESUMO 

 
O transporte urbano de cargas é uma atividade importante para o 

desenvolvimento econômico e regional das cidades. No entanto, a distribuição de 
alimentos perecíveis está diariamente presente no cotidiano urbano, de modo que os 
veículos que os transportam impactam o trânsito, o dia a dia da sociedade e o meio 
ambiente. Assim, têm sido desenvolvidos diversos estudos com o objetivo de propor 
estratégias logísticas para melhorar a distribuição de cargas em áreas urbanas, 
envolvendo os pilares da sustentabilidade. Uma destas estratégias é a logística 
urbana, que visa a melhoria dos fluxos viários e, consequentemente, a redução do 
congestionamento nas grandes cidades, proporcionando, ao mesmo tempo, a 
melhoria na qualidade de vida da sociedade e reduzindo a poluição gerada pelos 
veículos ao meio ambiente. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal realizar uma 
consolidação de práticas da logística urbana ao transporte urbano de cargas na cadeia 
de abastecimento de alimentos no Rio de Janeiro. Realizou-se então uma pesquisa 
de revisão bibliográfica sistemática (RBS) sobre as práticas de logística urbana na 
distribuição de alimentos, cujos resultados serviram como base para o 
desenvolvimento do protocolo de pesquisa. A partir de então, o trabalho teve como 
alvo de investigação as empresas do setor atacadista de hortifrutigranjeiros, que foram 
caracterizadas por meio das variáveis de operação, que verificam as atividades 
chaves da distribuição estudada, e questionadas em relação à adoção da logística 
urbana. Deste modo, foi possível analisar a influência das variáveis de operação sobre 
a tomada de decisão das empresas em relação à adoção das práticas de logística 
urbana. 

Foram identificadas dezoito práticas da logística urbana à cadeia de 
abastecimento urbano de alimentos perecíveis, descrevendo as atividades 
operacionais da distribuição do setor FLV (frutas, legumes e verduras) e as 
possibilidades de interações entre os atores da cadeia, conforme a implementação 
das práticas. Contudo, observou-se que, no Brasil, o tema é pouco conhecido entre 
as empresas do setor e pouco estudado na literatura nacional. Existe um interesse 
por parte dos distribuidores na adoção de práticas, como, por exemplo, melhoria na 
infraestrutura e sinalizações às operações de carga e descarga nas vias públicas e 
em parcerias públicas e privadas à qualidade ao transporte urbano de cargas. Ainda, 
há práticas que dependem também dos clientes para que elas sejam adotadas pelas 
empresas, como as entregas em horários noturnos e que, com isso, 

Portanto, o trabalho conclui que a participação e a parceria contínua do poder 
público, entre os distribuidores e os clientes (pontos de entrega), além dos demais 
elos da cadeia, até mesmo da população, devem existir para que as práticas de 
logística urbana possam ser implantadas sem afetar economicamente os envolvidos 
e, com isso, trazer benefícios à melhoria da qualidade de vida da sociedade e do meio 
ambiente em relação ao transporte. 
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ABSTRACT 

 

The urban freight transport is an important activity for the economic and regional 
development of cities. However, the distribution of perishable foods is daily present in 
urban life, so that the vehicles that transport them impact the traffic, the life of society 
and the environment. Thus, several studies have been developed with the objective of 
proposing logistics strategies to improve the freight transport in urban areas, involving 
the pillars of sustainability. One of these strategies is city logistics, which aims to 
improve road flows and, consequently, reduce congestion in large cities, while at the 
same time improving the quality of life of society and reducing the pollution generated 
by vehicles in the environment. 

In this context, the main objective of this work was to consolidate initiatives of city 
logistics to the urban freight transport in the food supply chain in Rio de Janeiro. A 
systematic review of the literature (RBS) was carried out on city logistics initiatives in 
food distribution, whose results served as a basis for the development of the research 
protocol. From then on, the research was aimed at companies in the wholesale 
horticultural industry, which were characterized by the operation variables, which verify 
the key activities of the studied distribution, and questioned in relation to the adoption 
of city logistics. In this way, it was possible to analyze the influence of the operating 
variables on the decision making of the companies in relation to the adoption of urban 
logistics practices. 

Thus, eighteen city logistics initiatives were identified in the perishable foodstuff 
urban supply chain, describing the operational activities of the sector FLV transport 
(fruits and vegetables) and the possibilities of interactions between the stakeholders in 
the chain, according to the implementation of the initiatives. However, it was observed 
that in Brazil, the subject is little known among the companies of the sector and little 
studied in the national literature. There is an interest on the part of the distributors in 
the adoption of initiatives, such as, for example, improvement in infrastructure and 
signaling for loading and unloading operations on public roads and in public and private 
partnerships for quality of urban freight transport. Also, there are initiatives that also 
depend on customers so that they are adopted by companies, such as deliveries at 
night time and that, with this, 

Therefore, the work concludes that the participation and continuous partnership of 
the public power, between the distributors and the customers (delivery points), besides 
the other links of the chain, even of the population, must exist so that the urban logistics 
practices can Be implemented without affecting economically those involved and, with 
this, bring benefits to the improvement of the quality of life of society and the 
environment in relation to transportation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O crescimento e a concentração populacional em grandes cidades têm favorecido 

o aumento do volume de produção e de consumo por mercadorias, gerando um maior 

fluxo desses produtos e das prestações de serviços (TANIGUCHI & HEIJDEN, 2000; 

LESSA, 2015). Com isso, há um aumento da demanda por transporte, tornando o 

transporte de carga em áreas urbanas cada vez mais necessário economicamente e, 

ao mesmo tempo, gerador de impactos negativos em aspectos sociais, ambiental e, 

também, econômicos. Portanto, em um planejamento urbano, o transporte urbano de 

carga deve ser considerado de forma relevante tanto para a logística de uma cadeia 

de suprimento quanto para o crescimento sócio econômico sustentável de uma cidade 

(LINDHOLM & BEHRENDS, 2012; DABLANC & RODRIGUE, 2014; LESSA, 2015). 

De acordo com BROWNE et al. (2005), o transporte urbano de carga possui 

importante participação no cotidiano de uma cidade, realizando atividades relevantes 

na manutenção e conservação das indústrias e comércio, estimulando a 

competitividade. Entretanto, o transporte da carga urbana influi nos custos dos 

produtos consumidos pela população, tanto positivamente, com o aumento do volume 

das carga transportadas que geram um valor econômico maior no setor de 

transportes, quanto negativamente, causando impactos diretos negativos na eficiência 

econômica da região causados pelos congestionamentos e pelos atrasos nas 

entregas, além de impactos indiretos também negativos ao meio ambiente, 

relacionando-se ao consumo de combustível, emissão de poluentes, poluição sonora, 

intrusão visual e outros (CORREIA et al., 2010). 

Na Europa, há aplicação de medidas ou práticas de City Logistics, ou Logística 

Urbana, para amenizar esses problemas em regiões metropolitanas, a fim de tornar o 

transporte de carga urbana sustentável, reduzindo seus impactos negativos sobre 

residentes e seu ambiente (AWASTHI & CHAUHAN, 2011). A Logística Urbana é o 

termo utilizado para designar os conceitos e práticas logísticas específicas envolvidas 
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em áreas urbanas congestionadas, com problemas específicos tais como atrasos 

causados pelo congestionamento, falta de lugares de estacionamento, falta de 

interação com outros agentes, etc. (MUÑUZURI et al., 2005). 

De acordo com OLIVEIRA (2013), há poucos estudos brasileiros publicados em 

logística urbana, contabilizadas 61 publicações entre 2001 e 2012, além de falta de 

políticas públicas favoráveis ao transporte de carga urbana em geral (CORREIA et al., 

2010).  

Dentro do contexto da logística urbana, um tipo de carga que merece atenção é a 

carga perecível, especificamente alimentos, porque além da complexidade da 

distribuição em centros urbanos, ela possui características biológicas que tendem a 

ter perda contínua de nutrientes, água, açúcares e demais componentes. Também 

pode sofrer danos mecânicos durante o percurso e o manuseio, que auxiliam na 

velocidade de deterioração, afetando diretamente na qualidade do produto 

transportado e, consequentemente, no preço final, que normalmente já oscila de um 

dia para o outro (REGINATO, 2015). 

A alimentação é uma das atividades mais necessárias e constantes do ser 

humano e, por isso, a demanda pelos alimentos tem acompanhando o ritmo acelerado 

do crescimento populacional. Por serem consumidos diariamente, os alimentos 

passam a ser transportados com maior frequência. As distâncias percorridas para a 

distribuição de alimentos, em geral, são longas por utilizarem vias que ligam áreas 

rurais, que normalmente apresentam problemas de infraestrutura de transporte, às 

áreas urbanas, que apresentam problemas de fluxos intensos nas vias. 

No Brasil, a fim de facilitar o escoamento dos alimentos até os centros urbanos, 

as centrais de abastecimento foram implementadas em regiões metropolitanas como 

pontos de comercialização entre produtores, intermediários, atacadistas, varejistas e 

consumidores, com acesso facilitado às rodovias em ambos os sentidos rural e 

urbano. Entretanto, o crescimento acelerado da população e o seu povoamento 

desordenado gera grandes fluxos nas vias urbanas, de modo que a cadeia de 

distribuição de alimentos, que é um processo complexo, ao entrar nas regiões 

metropolitanas, engloba também os problemas típicos do transporte urbano de carga. 
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Além disso, no elo de distribuição de uma cadeia produtiva agroalimentar ou de 

um sistema agroindustrial, em geral, há falta de interação entre as partes interessadas 

(stakeholders, ou atores: produtores, carregadores, transportadores, receptores, 

agências reguladoras, responsáveis políticos, cidadãos, governo, etc.), principalmente 

se eles forem de um menor porte econômico. Assim, é importante identificar e 

entender quem são esses atores e seus comportamentos, de modo a propor medidas 

que colaborem para amenizar os problemas de transporte em confronto com a 

população, com o ambiente e com a qualidade da carga, adaptando o transporte de 

forma sustentável (BATALHA, 2009). 

De acordo com Oliveira (2013), dentre os estudos realizados sobre logística 

urbana no Brasil, nenhum leva em consideração o tipo da carga perecível, em 

específico, os alimentos. Além disso, o transporte urbano de carga alimentícia pode 

corresponder numa região central de uma capital brasileira, como por exemplo, Belo 

Horizonte, a 29%, seguida por carga de bebidas e de vestuário, correspondendo a 

13% e 10%, respectivamente (OLIVEIRA, 2014b). Porém, este é um tema que merece 

atenção por parte da academia por envolver um processo complexo de distribuição 

de uma carga urbana que necessita de atenção tanto em relação ao tempo de viagem 

e à temperatura quanto à distribuição que impacta os centros urbanos, a sociedade e 

o meio ambiente (REGINATO, 2015).  

Neste contexto, este trabalho aborda como tema a distribuição de alimentos 

perecíveis em áreas urbanas, que têm aumentado e acompanhado o aumento da 

população, além de migrações de outras regiões até os centros urbanos, de forma 

desproporcional e desordenada. Assim, tem-se por hipótese que os atores da 

distribuição de alimentos adotam as novas práticas e políticas da Logística Urbana e, 

com isso, a dissertação identifica quais são as práticas adotadas por eles e que 

poderiam ser adotadas, apresentando os empecilhos para implementação das 

mesmas. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 
1.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Realizar uma consolidação de práticas de Logística Urbana para carga alimentícia 

e perecível em áreas metropolitanas e avaliar o uso das mesmas na cadeia de 

abastecimento de alimentos do Rio de Janeiro. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

• Identificar, na literatura, práticas de logística urbana que visem melhorar a 

eficiência na cadeia de abastecimento urbano de alimentos; 

• Realizar uma revisão bibliográfica sistemática (RBS) sobre as práticas de 

logística urbana na distribuição de alimentos; 

• Caracterizar as atividades gerais da distribuição de alimentos por meio das 

variáveis de operação; 

• Identificar os perfis das empresas distribuidoras de alimentos perecíveis no Rio 

de Janeiro, por meio das variáveis de operação, e verificar as práticas de 

logística urbana adotadas pelas mesmas; 

• Analisar a influência das variáveis de operação sobre a tomada de decisão das 

empresas em relação à adoção das práticas de logística urbana; 

• Recomendações na adoção das práticas à interação entre os atores da cadeia 

de abastecimento urbano de alimentos 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

Para uma cidade, o transporte urbano de carga (TUC) influi positivamente nos 

serviços de entrega porta a porta, além de ser um gerador de empregos e facilitador 
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econômico, conforme o volume e o fluxo de entregas (CRAINIC et al., 2004; 

LINDHOME & BEHRENDS, 2012). Por outro lado, influi negativamente por ocupar em 

torno de 25% do fluxo de tráfego das vias urbanas, gerando como consequências o 

congestionamento, a falta de espaço público para carregamento e descarregamento, 

o aumento no tempo de espera no trânsito, acidentes durante a movimentação de 

carga nas vias e áreas urbanas, entre outros problemas, como os impactos ao meio 

ambiente, com poluições sonora e do ar, sendo o maior emissor de CO2 do transporte 

rodoviário em áreas urbanas (DABLANC, 2007; AWASTHI & CHAUHAN, 2011). 

Em locais onde há uma grande densidade populacional, há também um intenso 

número de estabelecimentos, tanto para alimentação quanto para bens de consumo 

em geral. A distribuição de alimentos em áreas metropolitanas também é considerada 

como um transporte de carga urbana. Assim, esta distribuição também passa a ser 

uma das causas do intenso tráfego das ruas, além de ser um abastecimento 

necessário e contínuo. O consumo diário da população, seja em casa, nos mercados, 

nos restaurantes, nas escolas e entre outros, induz a um TUC denso e diário de 

alimentos. Entretanto, a carga transportada é de curta vida útil, com características de 

reações bioquímicas e demais especificidades em relação à sua perecibilidade, como 

a deterioração em razão do tempo, da temperatura, da umidade do ar e entre outras 

variáveis. 

Portanto, o presente trabalho possui como contribuição identificar novas 

estratégias logísticas que se encaixem de forma sustentável no cotidiano da 

sociedade, a fim de proporcionar uma melhoria no fluxo de tráfego das vias urbanas, 

melhorando a qualidade de vida da população, garantindo de forma eficiente o 

abastecimento urbano, mantendo a qualidade dos alimentos perecíveis que são 

transportados diariamente até os centros urbanos e favorecendo os demais atores 

com reduções no custo de transporte, além de reduzir nas perdas qualitativas e 

quantitativas da carga durante os percursos. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A pesquisa é exploratória e descritiva, compreendida por quatro etapas. Na 

primeira etapa, situada no capítulo 2, foi realizada uma revisão teórica da literatura 

relacionada a distribuição urbana de alimentos, preferencialmente perecíveis, por 

meio de artigos, textos, teses e dissertações de autores nacionais e estrangeiros. Em 

seguida, uma pesquisa por meio de revisão bibliográfica sistemática foi adotada para 

uma pesquisa mais específica sobre a última milha da distribuição de alimentos com 

foco nas práticas de logística urbana em periódicos conceituados na academia. 

A etapa 2, também encontrada no capítulo 2, consiste na identificação e 

consolidação das práticas de logística urbana à carga perecível para estruturação da 

pesquisa. A descrição das etapas dos métodos de pesquisa ao processo de análise é 

realizada no capítulo 3.  

A etapa 3, no capítulo 3, engloba a parte da coleta de dados e qualitativa do 

trabalho, como elaboração do questionário definição da amostra, realização de 

entrevistas a profissionais de empresas envolvidas na cadeia de distribuição urbana 

de alimentos com o objetivo de promover um maior conhecimento, por parte do 

pesquisados, do contexto da pesquisa, além de avaliar juntamente com os 

profissionais a aplicabilidade da logística urbana.  

Na etapa 4, apresentada no capítulo 4, são realizadas as análises comparativas 

entre as práticas de logística urbana e as variáveis de operação da distribuição de 

alimentos identificadas no conteúdo teórico e no relato dos distribuidores durante as 

visitas em campo. 

Por fim, no capítulo 5, encontram-se a conclusão, considerações finais, limitações 

de pesquisa e recomendação para trabalhos futuros. 

A FIG. 1.1 indica as etapas que foram seguidas ao desenvolvimento do trabalho, 

explicitando as subetapas, os métodos e as técnicas adotadas para responder à 

questão inicial da pesquisa e aos objetivos traçados. 
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FIG.  1.1 – Desenho da pesquisa exploratória e descritiva 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
 
2.1 TRANSPORTE URBANO DE CARGA 

 
 
O transporte de carga é uma das atividades primárias da logística que está 

presente no cotidiano, dando suporte, ao consumo das pessoas e ofertas das 

empresas. Assim, esta atividade é importante tanto para o produto interno bruto de 

um país quanto para o conforto das pessoas e para a eficiência dos segmentos 

econômicos com ativa participação na movimentação, coleta e distribuição de carga 

(CRAINC & LAPORTE, 1997, SOUZA & D’AGOSTO, 2012). 

De acordo com CZERNIAK et.al. (2000) e DUTRA (2004), os estudos específicos 

sobre o transporte urbano de carga iniciaram-se a partir da década de 1950, em 

grandes centros urbanos americanos, como Chicago e Nova Iorque. A maioria dos 

trabalhos iniciais sobre distribuição de mercadorias tratavam de carga geral, focando 

mais no tipo do veículo, rota a ser traçada, horário do percurso e entre outras variáveis 

(BERGANTINO et al., 2013). No entanto, nos últimos anos, os trabalhos sobre 

transporte de carga estão focando mais na sua natureza (perecível, de primeira 

necessidade, sazonal, grande variedade de tipos - geral) (BERGANTINO et al., 2013). 

Segundo WINNIPEG (2003), esta é uma característica relevante para escolha da rota, 

do modal, do tempo, da pontualidade e do risco de perda ou dano à mercadoria.  

O transporte de carga tem como objetivo principal tornar acessível a mercadoria 

comercializada, considerando sua natureza, seja para fim industrial, armazenamento 

ou consumo final. Esta rota, com origem e destino, pode ser fragmentada num trecho 

menor ao entrar no ambiente urbano. Com isso, a circulação em áreas urbanas implica 

numa denominação e estudos mais específicos à mercadoria transportada (DUTRA, 

2004). DABLANC (1997) identifica e define o transporte de carga urbano, como “a 

organização do deslocamento de produtos dentro do território urbano”. 

O transporte urbano de carga faz parte do processo da urbanização e pode 

descrever o perfil sócio, econômico e ambiental de uma população em 

desenvolvimento (ANGEOLETTO et al., 2016). De acordo com GRIMM et al. (2008) e 
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ANGEOLETTO et al. (2016), em 1900, a população urbana correspondia 10% da 

mundial e em 1950 era 18%. Em 2015, de acordo com o World Bank (2016), cerca de 

53,84% da população mundial está localizada em áreas urbanas e a estimativa é que 

a população urbana mundial chegue a 70% em 35 anos (COHEN, 2005). 

É oportuno destacar que 95% do aumento da urbanização tem acontecido nos 

países em desenvolvimento, com as cidades recebendo num total de 5 milhões de 

migrantes a cada mês (UN-HABITAT, 2008; ANGEOLETTO et al., 2016). No Brasil, 

85,67% da população viviam em áreas urbanas em 2015 (WOLRD BRANK, 2016), 

valor que está entre as populações urbanas europeias e do Japão, com 74,8% e 

93,5%, respectivamente, conforme mostra a FIG. 2.1.  

 

 

FIG.  2.1 – População urbana distribuída no mundo (em %) 

Fonte: World Bank Group (2016) 

 

A urbanização no Brasil implicou uma intensa migração das zonas rurais para as 

urbanas nos últimos anos. Com isso, há um grande número e intenso fluxo de veículos 

circulando pelos centros urbanos que acabam trazendo consigo problemas no sistema 

rodoviário (VASCONCELLOS, 2001; PASSOS et al., 2012). Isso mostra que o Brasil 

tem que desenvolver estudos e planejamentos voltados à mobilidade e ao transporte 

urbano de carga, assim como tem ocorrido nos países europeus e asiáticos.  
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Além do aumento da população em áreas urbanas, as modificações na 

organização produtiva das cidades, principalmente na economia, também resultam no 

aumento proporcional do fluxo de bens e mercadorias, que, além de interferir na 

circulação geral de produtos e dos serviços de transporte de carga, também afetam a 

organização espacial urbana (ZIONI, 2009). 

Assim, algumas medidas restritivas estão sendo utilizadas em diversas cidades a 

fim de reduzir os impactos negativos que o transporte de carga pode gerar. Entretanto, 

na maioria das vezes, essas medidas são pontuais, aplicadas somente quando o 

problema já ocorreu e de forma corretiva e não preventiva, reduzindo assim a 

eficiência logística do transporte urbano de carga e de pessoas (DUTRA, 2004).  

Problemas como congestionamentos, deficiências na malha viária, projetos de 

interseções e sinalizações, estacionamento e carregamento/descarregamento, 

aumento no tempo de viagens, baixa qualidade dos serviços prestados, poluição, 

ruído, segurança e obstáculo aos pedestres, danos e intrusões nos núcleos urbanos, 

tempos perdidos e desperdício de energia e domínio do modo rodoviário com uso de 

combustível fóssil, grande número de veículos desnecessários nas vias urbanas, entre 

outros, se tornam repetitivos com essas medidas corretivas pontuais (OGDEN, 1992 

e 1997, QUISPEL, 2002; DUTRA, 2004; DABLANC, 2007; AWASTHI & CHAUHAN, 

2011). 

Por isso, DUTRA (2004) aponta que, num estudo sobre o transporte urbano de 

carga, devem ser considerados os agentes envolvidos na cadeia de distribuição 

urbana (transportadores, embarcadores, receptores, população, instituições 

governamentais e não-governamentais etc.). Desta forma, no processo de 

movimentação de carga em cidades, uma gestão da mobilidade urbana passa a ter 

papel fundamental na organização e na conciliação das diversas necessidades e 

objetivos ainda mais complexos. O destinatário, na maioria das vezes, é o consumidor 

final situado numa área central urbanizada e o agente da entrega, antes dele, é que 

define como será realizado a distribuição da última milha (last mile). Se houver uma 

interação colaborativa entre esses dois últimos agentes, somado a incentivos 

governamentais, o TUC pode ocorrer de forma eficiente e com impactos sociais, 

ambientais e econômicos inferiores aos previstos.  
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Uma das medidas que tem sido adotada pelos países europeus e asiáticos para 

amenizar os problemas ocasionados pelo transporte urbano de carga é a aplicação 

do conceito de City Logistics, ou logística urbana, que envolve uma gama de boas 

práticas ao transporte urbano de carga que podem ser combinadas de acordo com as 

necessidades e/ou preferências dos agentes envolvidos na distribuição, respeitando 

as políticas governamentais impostas e reduzindo os impactos absorvidos pela 

sociedade e pelo meio ambiente, permitindo um desenvolvimento sustentável à 

cidade. Esse conceito foi apresentado por TANIGUCHI et al. (1999) como “um 

processo de total otimização das atividades de transporte e logística pelas 

companhias privadas em áreas urbanas, considerando o tráfego, o congestionamento 

e o consumo de energia dentro da estrutura econômica”. 

Mesmo com a atual consciência dos problemas provocados pelo transporte 

urbano de carga, são poucas as cidades que implementaram as práticas para 

soluções de problemas propostas pela logística urbana ou que apenas analisam 

pesquisas e trabalhos da área para a tomada de decisão dos agentes que atuam na 

distribuição urbana (DABLANC, 2007; WOLPERT & REUTER, 2012; DIAS et al., 

2015). A identificação de estudos e das iniciativas de logística urbana se torna uma 

ferramenta ao planejamento, trazendo um auxílio e melhor compreensão na 

formulação de políticas e de decisões (THOMÉ et al., 2016). WOULPERT e REUTER 

(2012) publicaram um estudo bibliométrico, identificando 92 artigos na base de dados 

do Science Direct e Google Scholar, entre 2000 e 2012, baseando a busca em 

diversas palavras chaves associadas a logística urbana (OLIVEIRA, 2013). DIAS et 

al. (2015) fizeram um estudo similar no banco de dados do Web of Science, 

identificando 152 artigos no período de 2000 a 2015. 

Com esses artigos identificados e juntamente com os principais pesquisadores da 

área de logística urbana, HOLGUÍN-VERAS et al. (2015) e o Tranportation Research 

Board (TRB) desenvolveram um guia de planejamento para melhorar o desempenho 

do sistema de transporte de carga em áreas metropolitanas, identificando 54 práticas 

de logística urbana e estratégias para os agentes públicos e privados que atuam na 

áreas de abrangência da distribuição, podendo ser internacional/nacional, cidade, 

região metropolitana, estradas ou pontuais. Porém, como o presente trabalho 

considera o último percurso da carga alimentícia, normalmente realizada em médios 
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e curtos trechos nas cidades, buscou-se identificar entre as práticas sugeridas por 

HOLGUÍN-VERAS et al. (2015) aquelas que poderiam ser adotadas por atores dos 

setores público e/ou privado nas cidades. Assim, foram identificadas 25 práticas, que 

são apresentadas e descritas na TAB. 2.1. 

 

TAB. 2.1  – Práticas da Logística Urbana aplicáveis em cidades 

PRÁTICAS DESCRIÇÃO 

Desenvolvimento de 
clusters de carga (aldeia 
do frete) 

Concentrar agentes do TUC, tais como centros de distribuição, 
fabricantes, terminais de caminhão e instalações intermodais em um 
único local, normalmente na periferia urbana, para proporcionar eficiência 
e economias de escala no transporte.  

Aumentar/construir as 
áreas e sinalizações para 
carga e descarga 

Projetos para carga e descarga áreas fora das ruas em edifícios nos 
centros urbanos e estacionamentos e nas orlas de áreas metropolitanas. 

Programas/regulamentos 
para redução de ruídos 
nas entregas 

Regulamentos e iniciativas para reduzir o ruído (poluição sonora) nas 
áreas centrais urbanas. 

Restrições de tamanho e 
peso do veículo 

Restrições para evitar que veículos de um certo peso, tamanho 
(comprimento ou largura), ou com número X de eixos do uso de uma 
determinada área urbana,  

Rotas de caminhões Restrição de acesso em vias para caminhões que especifica quais vias 
da rede de transporte que pode ser transitada pelo transporte de carga.  

Tarifas e incentivos 
rodoviários 

Ferramenta de gestão de demanda em áreas urbanas para reduzir o 
tráfego, promover uma melhoria na capacidade de transporte e na 
estrutura da via urbana, além de reduzir os impactos ambientais.  

Preços de 
estacionamentos 

Cobrança pelo uso de vaga para estacionar numa via em área urbana, 
podendo ser preços fixos, variáveis ou diferenciadas de acordo com a 
demanda da região e com os problemas que afetem a região. 

Certificação de 
programas e incentivos 

Plataformas implementadas para incentivar e premiar práticas 
sustentáveis em toda a cadeia de abastecimento. Existem três tipos 
principais de certificação: empresa que adota práticas de logística 
urbana, programas de prêmios/incentivos para quem adota as práticas e 
área específica que adota a prática (ações colaborativas empresariais, 
sociais e governamentais) 

Reconhecimento de 
programas e incentivos 

Tributação 
Iniciativas usadas para aumentar as receitas e promover alterações de 
comportamento de acesso dos condutores afim de se obter benefícios 
públicos. 

Sistemas de informação 
em tempo real 

Monitoramento do tráfego em tempo real para a segurança rodoviária, 
reduzir o congestionamento, a conformidade regulatória e informações 
sobre a cadeia de abastecimento.  

Sistemas de 
monitoramento da altura 
dos caminhões 

Monitoramento do percurso de caminhões com alturas restritivas a 
estruturas de viadutos como advertência ao motorista para evitar a 
colisão com a estrutura da via. 

FONTE: HOLGUÍN-VERAS et al. (2015) 
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TAB. 2.1 (Cont.)  – Práticas da Logística Urbana aplicáveis em cidades 

PRÁTICAS DESCRIÇÃO 

Roteirização 

Sistemas de roteamento dinâmico são utilizadas pelas autoridades 
públicas para reforçar a segurança e prevenir as violações de regulação 
de acesso. O setor privado usa roteamento no veículo como parte de um 
sistema de apoio à decisão para melhorar a eficiência da gestão da frota. 

Tempo gasto nas 
entregas para grandes 
geradores de tráfego 

Projetado para ser usado em geradores grandes tráfego considerando os 
momentos das entregas/coletas e permite que os motoristas reservem 
seu espaço antes de chegar à entrega/coleta.  

Redução do uso de 
caminhões em primeira 
marcha 

Programas para reduzir a poluição causada por em marcha lenta / 
primeira marcha dos motores de caminhão.  

Entrega programada e 
voluntária em off-hours 

Programas de incentivos que produzem uma mudança no horário das 
entregas regulares (06:00-19:00) para o off-hour (das 7h para 6:00).  

Planejamento de 
estabilidade de horas 
trabalhadas 

Programas para diminuir a demanda de caminhão durante períodos de 
pico, distribuindo as horas que receberam ao longo do dia.  

Programa de mudança 
modal 

Uma mudança de fluxos de carga da estrada para o transporte 
intermodal, utilizando uma combinação de estrada e transporte marítimo 
de curta distância, a navegação interior, ferroviário ou triciclos. 

Realocação de grandes 
geradores de tráfego 

Mover polos geradores de tráfego para locais apropriados para mudar o 
ponto de concentração de carga e descarga de mercadorias a fim otimizar 
o funcionamento global do sistema de transporte urbano de carga para 
instituições governamentais, escolas, hospitais, universidades, grandes 
edifícios e entre outros localizados em centros urbanos. 

Contratar um especialista 
em TUC 

A designação de um especialista em TUC como chave entre os agentes 
da cadeia de abastecimento e facilitar os esforços de divulgação, pois a 
pessoa torna-se o ponto focal de comunicação entre os setores público e 
privado.  

Criar um comitê 
consultivo de TUC 

Um comitê consultivo de TUC composta por um grupo de diferentes 
partes (público e privado) interessadas e serve como um fórum no qual 
novas soluções para os problemas de TUC são discutidos. 

Treinamento de 
funcionários específicos 

Criar um entendimento entre os funcionários da importância do TUC e 
seu papel potencial na melhoria do desempenho do sistema.  

Criar um comité técnico 
consultivo 

Fórum formado por profissionais e especialistas do setor público com 
jurisdição sobre assuntos em que a atividade do TUC é impactante e se 
reúnem para discutir a políticas ao TUC.  

Criar uma parceria à 
qualidade do TUC  

Parceria voluntária entre os sectores público e privado para promover a 
implementação de práticas que possam melhorar os impactos negativos 
do TUC. 

Promover um programa 
de práticas de divulgação 
liderada pela indústria 

Iniciativa que fornece o envolvimento e sensibilização do setor privado 
para ensiná-los a conduzir suas atividades de TUC de forma a mitigar os 
impactos negativos produzidos.  

FONTE: HOLGUÍN-VERAS et al. (2015) 
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Nas cidades brasileiras, é possível encontrar veículos de carga que amenizam os 

problemas de congestionamento. Em São Paulo, na capital, há legislação desde 1997 

restringindo caminhões de acordo com o tamanho, as áreas com maior fluxo nas vias 

e os horários de pico, definindo as dimensões e pesos aos veículos leves de carga 

(VLC) (SÃO PAULO, 1997). Na década seguinte essas leis foram reformuladas e o 

termo VLC foi extinto, sendo renomeado como veículo urbano de carga (VUC), com 

dimensões e limite de peso menores (SÃO PAULO, 2005). Entretanto, outras capitais, 

como em Mato Grosso do Sul, aderiram ambas nomenclaturas e atribuíram limites de 

dimensões diferentes tanto para o VLC, quanto para o VUC (CAMPO GRANDE, 

2010).  

 

2.1.1 RELEVÂNCIA DA NATUREZA DA CARGA NO TUC 

 

Na Europa, BERGANTINO et al. (2013) relatam que pesquisas recentes sobre a 

distribuição têm focado na natureza da carga como tomada de decisão dos 

operadores que normalmente possuem a decisão baseada no custo, assim como para 

atacadistas, varejistas e demais consumidores situados em regiões metropolitanas 

que possuem a decisão baseada em custo, pontualidade e qualidade da mercadoria.  

Dentro desse contexto de natureza da carga e da logística urbana, um tipo de 

carga que merece atenção é a carga perecível, especificamente alimentos, que além 

da distribuição diária em centros urbanos, possui características biológicas sensíveis 

ao tempo e ao manuseio, comprometendo a qualidade da mercadoria, sendo a 

pontualidade de entrega a principal variável a ser considerada entre o fornecedor e o 

cliente (REGINATO, 2015).  

A produção de alimentos tem aumentado assim como a população no país, 

conforme mostrado na FIG. 2.2. E, com isso, a distribuição desses alimentos também 

tem aumentado nas vias urbanas.  
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  (a)                                                                (b)  

FIG.  2.2 – (a) Produção de alimentos e (b) Crescimento populacional, no Brasil 

Fonte: FAO (2016) 

 

 

Os alimentos são bens de consumo de primeira necessidade e, na maioria das 

vezes, perecíveis quando não beneficiados e processados pela indústria de alimentos. 

No entanto, segundo MORGANTI e GONZALEZ-FELIU (2015), são poucos os 

trabalhos sobre o tema e, assim, desenvolveram um estudo de logística urbana para 

produtos perecíveis visando a utilização de um hub logístico específico para 

movimentação de produtos perecíveis (food hub) como frutas, hortaliças e legumes 

na região central de Parma, na Itália. No entorno do centro logístico, as redes viárias 

possuíam restrições de acesso em determinados horários e somente operadores e 

clientes autorizados possuíam acesso para distribuição e coleta de mercadorias. De 

acordo com os autores, este foi o único trabalho público voltado especificamente de 

logística urbana para mercadorias perecíveis em toda a Europa. 

Considerando a revisão da literatura sobre logística urbana no Brasil realizada por 

OLIVEIRA (2013), nenhum trabalho foi identificado com foco na logística urbana para 

distribuição de alimentos, em específico de perecíveis. No entanto, alimentos e 

bebidas são as principais mercadorias entregues em Belo Horizonte, capital de Minas 

gerais, conforme apresentado na FIG. 2.3 (OLIVEIRA, 2014b). 
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FIG.  2.3 – Tipos de mercadorias distribuídas na Região Central de BH-MG 

Fonte: OLIVEIRA (2014b) 

 

 

A perecibilidade dos alimentos necessita de cuidados relacionados com o tempo 

de viagem para entregas diárias (maior número de viagens), a temperatura para 

refrigeração e preservação da qualidade da mercadoria (maior gasto de 

energia/combustível) e a higiene do veículo para segurança dos alimentos (viagens 

de volta ociosas). Esses cuidados com as mercadorias acarretam num aumento do 

fluxo de veículos nas malhas viárias das cidades, entrando, então, nos problemas de 

transporte urbano de carga.  

Além disso, agentes de distribuição local e comercialização como hipermercados, 

restaurantes, hotéis, lanchonetes, etc. se situam próximos ou dentro da região central 

das cidades para facilitar o abastecimento e consumo diário por alimentos pela 

população. Por isso, o presente trabalho foca no transporte urbano de carga 

alimentícia e perecível, a fim de amenizar os problemas urbanos citados. 
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2.2 TRANSPORTE URBANO DE CARGA ALIMENTÍCIA 

 

2.2.1 A CADEIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 

 

De acordo com BATALHA (1997), a agricultura foi analisada pela primeira vez 

com um contexto sistêmico por Goldberg e Davis em 1957, que apresentaram desde 

a produção de insumos até a distribuição ao consumidor final, passando pelas 

produções agrícola e agroindustrial de forma interdependente, sendo referenciada 

como agribusiness (agronegócios) e definida como “a soma das operações de 

produção e distribuição de insumos para a agricultura, das operações de produção 

nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos 

produtos agrícolas e itens produzidos a partir delas”. Desta forma, o agronegócio é 

formado por sistemas e cadeias produtivas agroalimentares e agroindustriais, 

conforme as seguintes definições (BATALHA, 1997): 

a)  Sistema Agroindustrial (SAG) – um conjunto de atividades que concorrem para 

a produção de produtos agroindustriais, desde a produção dos insumos até a chegada 

do produto final ao consumidor. A composição de atores do SAG é formada por: 

agricultura, pecuária e pesca, indústrias agroalimentares (IAA), distribuição agrícola e 

alimentar, comércio internacional, consumidor e indústrias e serviços de apoio 

(NEVES, 1999). 

b)  Complexo Agroindustrial (CAI) – tem como ponto de partida uma determinada 

matéria-prima básica (café, algodão, leite, soja, uva) que pode originar diversos 

produtos finais (queijo, nata, manteiga), formando várias cadeias de produção, cada 

uma delas associada a um produto final; 

c)  Cadeia de Produção Agroindustrial (CPA) – tem a identificação do produto final 

que, após identificado, é encadeado de jusante a montante pelas várias operações 

técnicas, comerciais e logísticas necessárias para sua produção. É formado 

basicamente pelos atores: produção agrícola, fornecedores de insumos e serviços, 

industriais de processamento e transformação, agentes de distribuição e 

comercialização, além de consumidores finais (MORAES, 2013). 
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O foco desta dissertação é específico para produtos perecíveis destinados aos 

consumidores finais, partindo da análise da distribuição do produto final. Logo, adota-

se, neste trabalho, a expressão Cadeia de Produção Agroindustrial e Agroalimentar 

(CPA) para analisar os atores envolvidos no elo da distribuição. 

CASTRO (1998) define que o objetivo da cadeia produtiva é suprir o consumidor 

final de determinados produtos ou subprodutos. Além disso, uma CPA pode ser 

analisada de forma segmentada em três possibilidades de segmentos (BATALHA, 

1997; MORAES, 2013):  

a) Distribuição e comercialização – as empresas se relacionam com o cliente final 

da cadeia de produção e possibilitam condições ao consumo e o comércio dos 

produtos finais em supermercados, restaurantes, cantinas, etc., podendo ou não 

serem incluídas nesse segmento empresas que se responsabilizam pela logística de 

distribuição dos produtos acabados; 

b) Industrialização - É constituída pelas empresas que transformam as matérias-

primas em produtos acabados destinados ao consumo; 

c) Produção de matéria-prima - É formado pelas firmas que fornecem matérias-

primas iniciais para que outras empresas produzam o produto final destinado ao 

consumo. 

O presente estudo analisa o segmento de distribuição e comercialização por ser 

o trecho final (last mile) do transporte urbano de carga da cadeia de produção 

agroindustrial, ou seja, a cadeia de abastecimento urbano de alimentos 

 

2.2.2 DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ALIMENTOS 

 

 

Segundo OGDEN (1992) apud MORGANTI (2011), a urbanização de uma 

determinada área a posiciona dependente das fontes de alimentos, de modo que se 

torna inevitável que as cidades exijam uma quantidade maior de alimentos e, com 

isso, um sistema de transporte urbano de carga para distribuir essas mercadorias. 

Para POTHUKUCHI e KAUFMAN (1999), a distribuição de alimentos é um dos 
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aspectos mais fundamentais para a vida social e se torna uma rotina constante das 

áreas urbanizadas.  

De acordo com SONNINO (2010) e MORGANTI (2011), a Europa e os EUA 

possuem planos alimentares urbanos, que têm se tornado um tema de pesquisa em 

constante crescimento para compreender como os atores de uma política alimentar 

(governamental ou não) atuam na distribuição de alimentos nas cidades, identificando 

os impactos reais e potenciais na economia da região a fim de desenvolver um 

planejamento de alimentação sustentável. O desenvolvimento desses planos tomou 

força devido à crise de 2007-2008 somada aos impactos climáticos, que afetaram os 

preços, a produção, a distribuição e os abastecimentos locais dos alimentos nas 

principais cidades europeias e americanas (MORGANTI, 2011). Além disso, o setor 

agroalimentar é amplamente dependente de combustíveis fósseis e necessita ser 

adaptado em relação às mudanças climáticas, à segurança alimentar e ao conflito de 

posse de terras, no qual os grupos de debate sobre esses problemas são a 

comunidade urbana (consumidores finais), políticos e agentes da cadeia de produção 

agroindustrial por uma distribuição de alimentos sustentável (MORGAN, 2009; 

MORGANTI, 2011). 

Com isso, temas sobre a segurança e a sustentabilidade na cadeia de produção 

agroindustrial têm sido discutidos e, assim, chamando atenção a remodelagem dos 

sistemas de produção e da distribuição de alimentos, principalmente nas cidades 

(MORGANTI, 2011). Desta forma, as cidades passam a ser o cenário ideal para a 

remodelagem deste setor, definindo planos de produção e distribuição urbana de 

alimentos, incluindo interesses e necessidades de consumidores, atacadistas e 

varejistas e produtores locais. 

Um modo integrado para analisar alternativas para elaboração desses planos é a 

abordagem “peri-urban foodscape”, com foco na nova geografia de alimentos1 e 

incluindo os aspectos socioeconômicos e espaciais considerados intrínsecos aos 

sistemas de alimentação da comunidade (JOHNSTON et al., 2009). O “peri-urban 

foodscape”, ou cenário alimentar nas zonas urbanas, identificado por WISKERKE 

                                            
1 A urbanização implica numa maior área povoada e numa menor área de produção de alimentos, ou 
ainda uma mistura de cenários rural e urbano devido expansão urbana. Esse cenário alimentar nas 
zonas urbanas é hoje denominado como periurbana, onde as atividades econômicas das cidades e 
rurais se misturam (ARRUDA, 2011). 
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(2010), é formado por três eixos sociais relacionados e que se reforçam mutuamente: 

as cadeias de fornecimento sustentáveis (comércio/sociedade), aquisição de 

alimentos por ordem pública (Estado/comércio) e estratégias alimentares urbanas 

(sociedade/Estado), conforme apresentado na FIG. 2.4.  

 
 

 

FIG.  2.4 – O cenário alimentar nas zonas periurbanas 

Fonte: WISKERKE (2010) 

 
 

De acordo com esta abordagem, as relações entre alimentação, saúde, ambiente, 

transportes e política são investigadas e novas estratégias podem ser concebidas 

pelos setores público, privado e social para abordar problemas sócio, econômico e 

ambientais, que incluem aspectos de sustentabilidade do gerenciamento da cadeia de 

abastecimento urbano de alimentos (MORGANTI, 2011). 

MORGANTI (2011) propõe uma análise do fluxo de alimentos em áreas urbanas 

baseada na classificação e medição desses fluxos em uma variedade de formas (por 

canal de distribuição, tipo de consumo, etc.), permitindo a identificação das principais 

variáveis da necessidade de alimento pela população na cidade. A demanda de 

alimentos estima a quantidade de circulação de alimentos, incluindo os fluxos ocultos, 

ou seja, resíduos de alimentos, e pode ser combinado com a aplicação de indicadores 

de sustentabilidade para medir o impacto ambiental desses fluxos (FIG. 2.5). 
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FIG.  2.5 – Fluxo da distribuição de alimentos em áreas urbanas 

Fonte: MORGANTI (2011) 

 

A cadeia de abastecimento urbano de alimentos é um sistema complexo de 

atividades, funções e relações em que os atores influenciam de forma recíproca as 

suas decisões, e onde a infraestrutura local e regional, instalações e leis determinam 

o desempenho da cadeia de suprimentos. A FIG. 2.6 apresenta os atores envolvidos 

no sistema de abastecimento alimentar urbano: agentes econômicos de produção e 

comercialização rural (produtores, atacadistas, varejistas); instituições públicas (os 

governos municipais e locais, juntas de comercialização de alimentos pública, 

Ministério da Agricultura, Ministério dos Transportes) e agentes econômicos de 

comercialização urbana (associações privadas, comerciantes, transportadores, donos 

de lojas e consumidores (ARAGRANDE et al., 2001; BESTUFS, 2006).  
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FIG.  2.6 – Principais relações entre os atores e os efeitos no transporte urbano de 

carga que influenciam na distribuição de alimentos 

Fonte: BESTUFS (2006) 

 

O objetivo da cadeia de abastecimento urbano de alimentos é permitir que cidades 

satisfaçam as suas necessidades alimentares, de acordo com a qualidade, quantidade 

e condições de higiene do contexto local (BOHLE, 1994; ARAGRANDE, 2001). Nas 

áreas urbanas, as restrições são representadas por uma variedade de modelos de 

consumo e padrões de compra de alimentos típicos de cidades multiculturais e 

multiétnicas e, além disso, limitações são ocasionadas pela infraestrutura com 

instalações obsoletas. De acordo com ARAGRANDE (2001), todos estes elementos 

influenciam a capacidade da cadeia de abastecimento alimentar para responder às 

necessidades da cidade, que podem ser avaliados em termos de eficiência, referindo-

se três atributos principais: 

− Qualitativo e quantitativo: a capacidade para abastecer uma cidade com a 

quantidade, variedade e qualidade dos produtos alimentares exigidos pelos 

consumidores urbanos; 
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− Econômico: a capacidade de fornecer os produtos alimentares necessários 

ao menor custo possível; 

− Temporais: a capacidade de garantir o abastecimento alimentar estáveis 

ao longo do tempo. 

 

Em relação a distribuição urbana de alimentos, os fluxos de alimentos coincidem 

com as rotas de mercado dos atacadistas para varejistas, fornecedores e empresas 

do setor agroindustrial a nível urbano, como mostra o diagrama da FIG. 2.7. A 

representação ilustra o papel do sistema de comércio por varejistas permitindo aos 

agricultores e fornecedores venderem em pequenas quantidades, além da compra por 

comerciantes do varejo e do atacado ser feita a granel. Esta representação é bastante 

característica para frutas e legumes em oferta nas cidades (ARAGRANDE, 2001). 

 

 

FIG.  2.7 – Representação simplificada do processo de distribuição urbana de 

alimentos 

Fonte: TRACEY (1994) 
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O comércio varejista possui como atividade da revenda de mercadorias ou bens, 

novos ou usados, em loja ou não, ao consumidor final, para consumo pessoal ou 

domiciliar. O comércio atacadista engloba a revenda de mercadorias in natura, 

beneficiadas, semiprocessadas e processadas e sem limite de quantidade, para 

varejistas e/ou atacadistas, produtores em geral, empresariais, institucionais e 

profissionais. Desta forma, os clientes dos atacadistas são pessoas jurídicas, 

estabelecimentos agropecuários e profissionais autônomos, independentemente da 

quantidade a ser negociada e, além disso, também compreende as manipulações 

habituais como montagem, classificação e agrupamento de produtos em grande 

escala, acondicionamento e envasamento, redistribuição em recipientes de menor 

escala, quando realizados por conta própria (SEFAZ-RJ, 2016). 

Assim, a cadeia de abastecimento urbano de alimentos pode ser analisada a partir 

das perspectivas de oferta e de demanda.  

O abastecimento urbano, composto pela distribuição de agroindústrias, 

produtores rurais e operadores logísticos, é destinado para dois grupos de 

comercialização, para consumo fora ou dentro das residências. 

a) Abastecimento urbano para consumo fora das residências: 

• Ho.Re.Ca. – hotéis, restaurantes, lanchonetes, cafés e caterings (buffets e 

foodtrucks, por exemplo); 

• Institutos governamentais e ONGs – escolas, universidades, hospitais, 

unidades prisionais, bases militares, banco de alimentos, asilos, orfanatos, 

igrejas, etc.; 

• Refeitórios corporativos – cantinas e restaurantes em fábricas e edifícios 

empresariais. 

b) Abastecimento urbano para consumo dentro das residências: 

• Varejo corporativo – hipermercados, supermercados, mercados locais e lojas 

de conveniências; 

• Varejo independente – mercearias, lojas/bares de esquina, lojas de produtos 

naturais/especiarias; 

• Canais alternativos – feiras livres (mercados das pulgas), em fazendas, 

mercados de agricultores (cooperativas), PYO (pick your own – pequenas 
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unidades produtoras que abrem a propriedade para a população entrar, 

escolher, colher e comprar os produtos frescos), comunidades de apoio/suporte 

agroalimentar (Circuito de Feiras Orgânicas, Junta Local, etc.); 

• Produção própria – pomar público e jardins/hortas residenciais. 

 

Na distribuição de alimentos, no início da década de 90, surge o conceito de “food 

miles”, proposto pela Sustainable Agriculture, Food and Environment Alliance, que 

avalia o percurso da carga alimentícia da sua área de produção até o consumidor final 

na Europa e na Ásia (PAXTON, 1994).  

Com isso, “food miles” surge em diversos trabalhos voltados para cadeia de 

abastecimento urbano de alimentos como indicador de percurso associado a uma 

outra variável logística (emissão de gases poluentes, perda de produto/qualidade, 

pontualidade, etc.) para avaliar a eficiência e a sustentabilidade do canal de 

distribuição de alimentos e, em sua maioria, tratam da importação de alimentos 

perecíveis como frutas, hortaliças,  legumes, ovos, congelados e entre outros, em 

pequenos volumes e destinados diretamente a mercados e varejistas locais em 

centros urbanos de países europeus e asiáticos, com características de pequena 

dimensão geográfica para produção de alimentos e de alta densidade demográfica, 

como França, Itália e Japão (WEBER & MATTHEWS; 2008; NEALER, 2012; 

MORGANTI, 2011; LOPEZ et al., 2015). 

Essa distribuição para o consumidor final, seja ele um estabelecimento ou uma 

pessoa, engloba o conceito de “last mile” da logística urbana, que é considerado 

percurso final da carga num centro de distribuição regional até o consumidor local, 

com várias viagens de entrega e coleta e carregamentos em baixa escala, conforme 

a FIG. 2.8 (LEWIS, 2005; RODRIGUE, 2009).  
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FIG.  2.8 – O “Last Mile” na distribuição de carga alimentícia 

Fonte: RODRIGUE (2009) 

 

No caso dos alimentos, principalmente os perecíveis, a carga alimentícia sai direto 

da área produtora, principalmente quando é in natura, para o consumidor final situado 

em áreas urbanas ou para uma central de abastecimento local, com características 

simultâneas de atacado e de varejo, muito próximo a uma área urbana.  

No trabalho de MORGANTTI (2011), há uma diferenciação e unificação dos 

conceitos de “last mile” e “food mile” na cadeia de distribuição de alimentos; enquanto 

o food mile, conforme ilustra a FIG. 2.9, trata de todo e único percurso da distribuição 

da carga alimentícia do produtor até o varejo nos centros urbanos, a autora incrementa 

o last mile para fragmentar esse único percurso quando chega na área urbana como 

“last food mile”. 

 

 

FIG.  2.9 – O “Food Mile” da distribuição de carga alimentícia 

Fonte: MORGANTI (2011) 
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Além disso, o “food mile” pode ser usado com uma combinação do percurso da 

distribuição da carga alimentícia com variáveis logísticas para medição de 

desempenho desse canal de distribuição até o consumidor final, este podendo ser um 

centro de distribuição ou atacadistas e varejistas de grande a médio porte (PAXTON, 

1994).  

ROSINI et al. (2005) relata que o processo de abastecimento varejista de grande 

porte, como hipermercados e supermercados locais, por exemplo, tem a finalidade de 

identificar e classificar a principal cadeia de suprimentos em que atua num ambiente 

urbano com base em seus procedimentos e produtos de gerenciamento operacional, 

havendo uma organização e planejamento no abastecimento.  

MORGANTTI (2011) salienta que o processo de distribuição urbana de alimentos 

pode variar de acordo com o tipo de cadeia de suprimentos e que no caso dos varejos 

independentes e Ho.Re.Ca., que são de menor porte, englobam uma grande 

variedade de atividades varejistas, na maioria das vezes em pequena escala, onde a 

operação logística pode se tornar uma atividade informal.  

Assim, ROSINI et al. (2005) por meio do projeto City Port Projects, que promove 

intervenções por meio da logística urbana para algumas cidades europeias, a fim de 

reorganizar os seus sistemas urbanos, propõe a identificação de variáveis de 

operação da logística urbana aplicáveis da distribuição urbana.  

Com isso, MORGANTI (2011) propõe as mesmas variáveis para caracterização 

da distribuição urbana de alimentos, conforme apresentado na TAB. 2.2, sendo 

divididas em: (i) variáveis logísticas, que caracterizam o serviço de transporte 

relacionado com o processo e; (ii) variáveis tecnológicas e organizacionais, que 

caracterizam a gestão técnica do transporte pelos operadores e receptores. 
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TAB. 2.2  – Variáveis de operação na distribuição de alimentos na logística urbana 

Categoria Variável Descrição 

Variáveis 
logísticas 

Frequência Número de viagens 

Carga e descarga 
Forma em que os bens são geralmente agrupados e 
carregados em veículos (pallet, caixa, etc.) 

Características de 
entrega 

Nº de entregas/viagens, o peso de cada entrega 

Variáveis 
tecnológicas e 
organizacionais 

Tipo do veículo Dimensões e características técnicas dos veículos 

Período de entrega 
Período do dia em que a entrega das mercadorias é 
normalmente realizada 

Otimização do 
serviço 

Utilização da capacidade do veículo (em peso e / ou 
volume); 

Tipo de 
entrega/serviço 

Por conta própria, auto abastecimento cliente, logística de 
terceiros 

Nós da cadeia de 
abastecimento 

Saída em pontos produtores, fornecedores, armazéns 
atacadistas, etc. e chegada aos pontos consumidores 

Fonte: ROSINI et al. (2005) e MORGANTI (2011) 

 

A partir dessas peculiaridades descritas sobre a distribuição de alimentos em 

áreas urbanas nesta seção, uma revisão bibliográfica sistemática foi realizada para 

identificar as práticas de logística urbana adotadas na cadeia de abastecimento 

urbano de alimentos, identificando também as variáveis logísticas, organizacionais e 

tecnológicas da distribuição com base nas especificidades da carga. 

 

2.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA (RBS) PARA LOGÍSTICA 

URBANA NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

De acordo com THOMÉ et al. (2016), a revisão bibliográfica em trabalhos 

acadêmicos sofreu uma evolução em sua estruturação e melhoria quanto ao 

entendimento, passando de uma revisão narrativa tradicional para uma revisão 

sistemática, se tornando uma ferramenta científica ao invés de uma discussão da 

literatura na atualidade (COOK et al., 1997; PETTICREW & ROBERTS 2006; 
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FAHIMNIA et al., 2015). A revisão bibliográfica sistemática (RBS) é uma “metodologia 

que localiza os estudos existentes, seleciona e avalia as contribuições, analisa e 

sintetiza dados e relata a evidência de tal forma que permite razoavelmente 

conclusões claras a serem alcançadas sobre o que não é conhecido” (DENYER & 

TRANFELD, 2009; THOMÉ et al., 2016). 

Com a RBS, o escopo desta pesquisa da literatura consiste em levantar as 

práticas e propostas pelos autores para melhorar a eficiência da cadeia de 

abastecimento urbano de alimentos, a fim de reduzir o seu impacto na mobilidade 

urbana e na qualidade de vida da população das cidades, identificando os benefícios 

(econômicos, ambientais e sociais) e os obstáculos relacionados à sua implantação, 

bem como a abrangência de sua aplicação. 

Além disso, este trabalho apresenta um panorama da pesquisa acadêmica sobre 

o tema, identificando quem (pesquisadores e instituições) está desenvolvendo os 

estudos sobre esta linha de pesquisa, onde este tema está sendo publicado, o que de 

fato está sendo estudado e quando a pesquisa foi desenvolvida. Como resultado, é 

possível identificar os principais pesquisadores da área, seus temas de pesquisa e 

onde estão publicando seus trabalhos, além de propostas para trabalhos futuros, 

provendo uma lista dos principais fóruns que devem ser acompanhados de modo a se 

manter atualizado sobre o tema, sendo possível assim identificar potenciais áreas 

para futuras pesquisas para a cadeia de abastecimento urbano de alimentos.  

Nesta dissertação, como análise inicial, adotou-se a abordagem proposta por 

THOMÉ et al. (2016) para desenvolvimento de uma RBS, que é composta por oito 

etapas, nos quais as duas primeiras etapas são as estruturas principais para 

desenvolvimento da RBS e são descritas nas subseções a seguir, e as três últimas 

etapas de reavaliação e reanálise dos trabalhos selecionados e foram unidas numa 

só subseção para interpretação final do trabalho: (1) planejamento e formulação do 

problema, (2) pesquisa na literatura, (3) coleta de dados e avaliação qualitativa, (4) 

análise e síntese dos dados e interpretação relevante das análises e da síntese e (5) 

apresentação dos resultados e atualização da revisão.  
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2.3.1 PLANEJAMENTO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O presente trabalho tem como intuito principal a realizar uma RBS com o objetivo 

de identificar as práticas de logística urbana, com foco no trecho do last mile da cadeia 

de abastecimento de alimentos através do food mile, verificando as particularidades 

existentes no transporte deste tipo de carga em áreas urbanas. Pretende-se, por meio 

deste estudo, também caracterizar as formas de operação do transporte urbano de 

carga alimentícia, identificando as variáveis logísticas (frequência, carga e descarga 

e características de entrega) e variáveis tecnológicas e organizacionais (tipo de 

veículo, período de entrega, otimização do serviço, tipo de entrega e nós de entrega) 

que podem afetar os atores da distribuição e comercialização de alimentos. 

 

2.3.2 PESQUISA NA LITERATURA 

 

Nesta etapa, ocorrem sete subetapas: seleção do banco de dados, seleção das 

palavras chaves, revisão dos resumos relacionados, aplicação dos critérios de 

inclusão/exclusão de trabalhos, revisão do texto completo dos trabalhos selecionados, 

busca “para trás” (nas referências bibliográficas dos trabalhos selecionados) e 

pesquisa “para frente” em documentos recuperados (reavaliação de critérios de 

seleção). Além disso, também é necessário o uso de confiabilidade e de controle de 

qualidade para avaliar discrepâncias, validar e melhorar a análise (THOMÉ et al., 

2016). 

Para pesquisa na literatura, foram selecionados oito bancos de dados acessados 

através do Periódicos CAPES: EBSCO, Emerald, SpringLink, Scielo, Science Direct, 

Wiley, SCOPUS e Web Of Science. Juntamente com esses bancos de dados, foram 

pesquisadas e selecionadas palavras chaves que englobam a cadeia de 

abastecimento urbano de alimentos. Essas palavras chaves foram divididas em três 

grupos: 

a)  grupo 1 – "city logistics", "freight transport", "urban freight", "freight urban 

transport", "urban goods distribution", "frieght distribution" e "urban distribution supply" 
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b)  grupo 2 – “incentive", "policy", " initiative" e "measure” 

c)  grupo 3 – "food" ou “perishable” 

 

Dentro dos grupos, foi utilizado o operador booleano “or” entre as palavras chaves 

e entre os grupos, usou-se o booleano “and”. Como já citado na seção 2.1 deste 

capítulo, OLIVEIRA (2014a) realizou uma pesquisa de revisão da literatura de 

transporte urbano de cargas ao cenário brasileiro e nenhum deles é específico à carga 

alimentícia. Com isso, a pesquisa dos artigos foi restrita limitada a trabalhos 

publicados em periódicos internacionais de língua inglesa e espanhola indexados e 

revisados por pares a fim de garantir a qualidade da identificação dos artigos (NORD 

et al., 1995; NGAI & WAT, 2002; OLIVEIRA, 2014a).  

Com este procedimento de busca, no total, foram identificados e inclusos na 

seleção para leitura dos resumos 109 artigos, como mostra a FIG. 2.10. Com auxílio 

da plataforma online do software EndNote, 31 artigos duplicados foram excluídos, 

ficando inclusos na seleção 78 artigos a serem analisados somente pelo resumo. A 

revisão dos resumos foi realizada juntamente com a aplicação dos critérios de 

inclusão/exclusão. Neste caso, apenas resumos que continham informações sobre a 

distribuição de alimentos ou sobre a logística urbana eram considerados.  

Assim, foram identificados 36 artigos para leitura completa. Na leitura dos textos, 

como critério de exclusão, foram identificadas citações nas seções da revisão da 

literatura de trabalhos e em referências bibliográficas que estavam inclusos na 

seleção, sendo uma duplicação indireta dos artigos. 



 
 

46 
 

FIG.  2.10 – Identificação e seleção dos trabalhos para RBS 

 

Além disso, para inclusão para leitura dos textos completos, a fim de identificar as 

práticas, levou-se em consideração como critério de seleção o conteúdo do estudo 

baseado nas seguintes menções: 

a) Práticas de logística urbana que existentes nos artigos, verificando a relevância 

para a distribuição de alimentos em áreas urbanas (TAB. 2.1); 

b) Características de distribuição e operação com a identificação das variáveis de 

operação; 

c) Levantamento de soluções e sugestões de outras práticas. 

 

A partir destes critérios de seleção, foram selecionados, por fim, 14 artigos que 

tratam da logística urbana focando total ou parcialmente na distribuição de alimentos 

IDENTIFICAÇÃO  

Bases de dados (Periódicos CAPES): EBSCO, Emerald, SpringLink, Scielo, 
Science Direct, Wiley, SCOPUS, Web Of Science 

 
Palavras-chave: [grupo 1] “and” [grupo 2] “and” [grupo 3] 

 

EBSCO 
9 artigos 

SciELO 
3 artigos 

Science Direct 
24 artigos 

SpringerLink 
15 artigos 

Wiley 
7 artigos 

Emerald 
26 artigos 

SCOPUS 
16 artigos 

Web of Science 
9 artigos 

SELEÇÃO  

2) Registros selecionados após remoção de duplicidades  
via End Note: 78 artigos 

1) Registro inicial: 
109 artigos 

3) Registros selecionados após leitura dos resumos:  
36 artigos 

4) Registros selecionados após leitura dos textos: 
14 artigos 
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em áreas urbanas. O registro das informações levantadas foi realizado por meio de 

um banco de dados, a fim de facilitar a classificação, averiguação e avaliação dos 

estudos empregados nesta pesquisa. 

 

 

2.3.3 COLETA DE DADOS E AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 
 

A avaliação dos estudos selecionados seguiu os critérios apresentados na seção 

anterior 2.3.2, portanto, levou em consideração o seu conteúdo completo. Todos os 

trabalhos cujo objeto de estudo envolvesse a análise da distribuição de alimentos 

perecíveis para o TUC foram incluídos nesta revisão bibliográfica sistemática. Sendo 

assim, de acordo com os critérios de seleção considerar os 14 artigos selecionados 

na etapa anterior.  Os artigos inclusos estão distribuídos por onze periódicos 

científicos (FIG. 2.11), com maior concentração em: DYNA 82 e Case Studies on 

Transport Policy (2 artigos em cada).  

 

 

FIG.  2.11 – Distribuição dos artigos selecionados por periódicos 

 

0 1 2

DYNA 82

Case Studies on Transport Policy

Transport Policy

Journal of Cleaner Production
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Journal of Transport Geography

Supply Chain Management: An…

International Journal of Physical…

Journal of Research in Marketing…

European Transport Research…

Transportation Research

EURO Journal on Transportation…
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Na distribuição temporal dos artigos inclusos nesta RBS, foi observado um 

aumento do número de publicações nos últimos anos, podendo considerar o 

crescimento da relevância do tema para a academia. Com base nos critérios 

considerados, não foram encontrados artigos nos anos de 2007 a 2010 (FIG. 2.12). 

 

 

FIG.  2.12 – Distribuição dos artigos em abrangência temporal 

 

Em relação a distribuição geográfica dos trabalhos, conforme apresentado na FIG. 

2.13, foram identificados dez países que publicaram sobre o tema no período 

considerado. Destacam-se os países europeus dentre as publicações, demonstrando 

um interesse maior pelo estudo em países desenvolvidos. Também, dois países 

subdesenvolvidos e sul americanos demonstram interesse na adoção nas práticas, 

tendo as características de desenvolvimento geográfico e regional semelhantes com 

o Brasil. 

 

 

FIG.  2.13 – Distribuição dos artigos em abrangência geográfica 
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2.3.4 ANÁLISE, SÍNTESE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
 

MORGANTI e GONZALEZ-FELIU (2015) analisaram o last food mile com foco na 

implantação de um food hub de Parma, na Itália, através de coleta de dados na 

literatura, documentação técnica e operacional das pequenas empresas presentes no 

hub, além de entrevistas e visitas ao local envolvendo os operadores/fornecedores, 

representantes institucionais, lojistas e gerentes de supermercados e funcionários do 

governo local. Uma avaliação comparativa final utilizando um software livre de cálculo 

de GEE de países da Europa, com dados da região entre 2008 (antes) e 2010 (depois) 

da implementação do hub, foi feita para comprovar a eficácia de redução de impacto 

ambiental com a implementação de práticas de Logística Urbana em Parma. 

JAIMES et al. (2014) utilizaram uma análise estatística de classificação múltipla 

(MCA) com questionários e definição de como as características específicas dos 

diferentes tipos de produtos alimentares podem modificar a implantação de logística 

urbana, em relação ao tipo de veículo utilizado (leve, bicicleta, motocicleta, a pé, 

ônibus) relacionada utilizando SPAD (software estatístico baseado em distribuição 

qui-quadrado) a fim de avaliar os resultados dos questionários para identificar 

tendências importantes que devem ser considerados no planejamento do TUC de last 

mile, com foco no consumidor final para consumo dentro da residência. 

GEBRESENBET et al. (2011) realizaram um mapeamento e uma roteirização (por 

MODTRANS) dos percursos do sistema de distribuição de alimentos e na cidade de 

Uppsala, na Suécia, identificando as limitações e possibilidades no desenvolvimento 

de uma otimização em áreas urbanas, de forma coordenada, para promover a 

economia e a sustentabilidade ambiental através da redução dos custos de transporte, 

do impacto ambiental e dos preços dos alimentos com uma firme colaboração entre 

as universidades, a autoridade municipal e quatorze empresas, que identificaram 

problemas e possíveis soluções por meio de iniciativas privadas e públicas, que 

correspondem as práticas de logística urbana. 

DARKOW et al. (2015) promoveram a identificação de práticas nas cadeias 

europeias de fornecimento de serviços de alimentação (fast food, restaurantes, etc.) 

através de duas pesquisas Delphi paralelas conduzidas com 145 especialistas da 
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indústria de 27 países e ponderação por meio da escala Likert. No estudo, os autores 

consideraram toda a cadeia de abastecimento e relataram alguns problemas no final 

da cadeia, sobre a distribuição de filiais/franquias situadas nas áreas centrais urbanas. 

Além disso, foi considerado o uso ou troca de veículos menores e menos poluentes 

quando essas áreas centrais fossem acessadas. 

WHITE et al. (2012) desenvolveram um modelo matemático computacional 

baseado na cadeia de Markov para monitorar um veículo que transporta um produto 

perecível a partir de uma origem para um destino. A simulação considerada foi a 

distribuição de morangos a mercados locais em áreas centrais, monitorando o produto 

e o percurso no trânsito em tempo real, a fim de apoiar na tomada de decisão do 

distribuidor em relação a redução de custos e a pontualidade na entrega. 

CASTRELLÓN-TORRES et al. (2015) analisaram a determinação da estratégia 

de consolidação da carga que pode responder com a melhoria da ineficiência logística 

em produtores de relações com os fornecedores de cadeias de serviços de produtos 

perecíveis em Bogotá utilizando uma otimização matemática por meio de simulação 

com Monte Carlo (Visual Slam® Awesim), com o objetivo de minimizar o custo total 

de aquisição, transporte, gestão de inventário e tempo de espera, satisfazendo as 

necessidades dos clientes em relação ao tempo.  

BERGANTINO et al. (2013) desenvolveram o estudo coletando dados a partir de 

preferência declarada com operadores logísticos e análise estatística mixed logit para 

rankear importância das variáveis consideradas para definir o que mais influência na 

decisão de escolha do modal rodoviário ou intermodal rodoviário e aquaviário pelos 

operadores até a distribuição ao consumidor final situado em regiões centrais. As 

variáveis de decisões mais importantes foram pontualidade e risco de perda/dano da 

mercadoria, devido a perecibilidade dos produtos. 

LÓPEZ et al. (2015) analisam o percurso origem-destino por meio de modelagem 

matemática multiregional input-output, analisando as variáveis de regiões e países, 

de acordo com o uso de tecnologias e o comércio local dessas regiões, considerando 

destinos específicos da indústria e do comércio final. Neste trabalho, a variável 

principal considerada é a emissão de carbono no food mile calculada a partir da saída 
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do campo até seu destino final, ou seja, da indústria ao consumidor final 

(atacado/varejo). 

SOHAL et al. (2006) avaliam um conjunto de práticas da cadeia de abastecimento 

de produtos de cereais, por meio de uma metodologia qualitativa determinada através 

de entrevistas com os agentes em todas as fases, a partir da produção de sementes 

até o abastecimento em supermercados locais. Houve uma identificação das 

principais influências do ambiente de negócios que possuem impactos sobre a cadeia 

de abastecimento de produtos cereais, o resultado foi obtido através de exame 

temática das respostas e comparação dos resultados com a literatura ao ambiente de 

negócio australiano. A atividade de pesquisa de campo incluiu entrevistas 

estruturadas em toda a cadeia de abastecimento para mapear e examinar o status 

das redes e práticas dessa cadeia de suprimentos. 

LEWIS et al. (2014) desenvolveram um trabalho trata da inserção e permanência 

de pequenas empresas do agronegócio a se manterem no mercado. Uma metodologia 

de análise qualitativa foi desenvolvida por meio de pesquisa na literatura, de 

entrevistas semiestruturadas e observação em campo durante a distribuição das 

pequenas empresas até mercados locais, sendo identificado a necessidade de uma 

comunicação entre os operadores para não comprometer a qualidade da mercadoria 

e manter a pontualidade com os clientes. 

OCHOA-ORTÍZ et al. (2015) propõem o uso de softwares livres para pequenos 

distribuidores e comerciantes na região central da Cidade de Juarez, no México, para 

reduzir os custos da distribuição com redução de tempo de viagem para a qualidade 

dos alimentos perecíveis, manter a pontualidade e a satisfação com seus clientes e 

atingir objetivos financeiros, reduzindo os custos. Foi utilizada a roteirização com 

restrições de capacidade baseado em programação em uma perspectiva de 

implantação de PSS (Product-Service Systems) o uso do transporte de mercadorias 

urbanas numa empresa terceirizada que distribui alimentos perecíveis nas principais 

zonas da cidade. São consideradas as condições da logística urbana sob um contexto 

de mercados emergente nos países subdesenvolvidos, é proposto o uso de software 

livre fornecimento de soluções de baixo custo (tempo e recursos). O software livre 

utilizado (Graphs) é baseado na Teoria dos Grafos para analisar e resolver um 

problema de roteirização de capacidade do veículo para reduzir as viagens sem 
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mercadorias e, assim, desenvolvendo algoritmos que se adaptem às especificações 

da distribuição urbana. 

OTTEMÖLLER e FRIEDRICH (2016) identificaram os principais fatores e 

tendências que afetam o transporte de alimentos até as regiões metropolitanas, além 

das abordagens existentes e os trabalhos na modelagem de transporte de 

mercadorias por meio do ponto de vista interdisciplinar. Com isso, o conceito de 

modelagem de transporte de carga setorial é introduzido e exemplificado por meio da 

distribuição de alimentos na Alemanha. 

ALHO e SILVA (2015) realizaram levantamentos de distribuição de carga urbana 

em Lisboa, em Portugal, investigando as atividades do transporte de carga em 604 

estabelecimentos de varejo em áreas urbanas. Os estabelecimentos de alimentos, 

como restaurantes, lanchonetes e mercearias, foram constatados como os maiores 

geradores de tráfego na região central de Lisboa.  Ela contribui para a sistematização 

do conhecimento disponível e visa potencialmente apoiar o processo de 

desenvolvimento de pesquisas de cargas em estabelecimentos futuras, bem como 

para informar os investigadores e líderes políticos de características estabelecimentos 

e padrões de entrega. 

HOLGUÍN-VERAS e AROS-VERA (2015) analisaram por meio de simulação a 

geração de tráfego por estabelecimentos divididos em diversos grupos (alimentos, 

vestuários e entre outros) e seus pontos de entrega na cidade de Manhattan em off-

hours. Também foram simuladas possíveis taxas de incentivos aos distribuidores e 

aos consumidores a adotarem os horários de entrega. 

 

 

2.3.5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 

 

Através da revisão bibliográfica sistemática, puderam ser identificados resultados 

referentes às características de distribuição de alimentos em áreas urbanas e, a partir 

disso, foi possível analisar as variáveis de operação, além de verificar a existência ou 

as possibilidades de práticas de logística urbana na cadeia de abastecimento urbano 
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de alimentos, assim como os benefícios econômicos, sociais e ambientais que estas 

práticas podem trazer.  

 

 

2.3.5.1 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO 
 
 

 

Com a inclusão final dos trabalhos na RBS, a TAB. 2.3 foi desenvolvida a fim de 

resumir e agrupar as variáveis de operação identificadas (logísticas e organizacionais 

e tecnológicas) nos artigos e de acordo com a divisão proposta por ROSINI (2005) e 

MORGANTI (2011), na seção 2.2.2. 

Cerca de 71% dos trabalhos indicam que a frequência das entregas que passa 

em áreas urbanas é diária, sendo citados como veículos leves (caminhões de até 3,5 

toneladas) em 35,7% dos trabalhos e, em relação ao tipo de combustível utilizado, 

17% mencionam o uso de biocombustíveis nos veículos. Também, 43% dos trabalhos 

descrevem o uso de veículos refrigerados para as entregas. A categorização dos 

veículos analisados nos artigos teve como base o 2º Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários e estão descritos no ANEXO I. 

Os veículos leves refrigerados são mais poluentes que os normais, consumindo 

mais combustíveis, e o uso deste veículo é utilizado para uma variedade de alimentos 

perecíveis, garantindo a manutenção da qualidade da mercadoria com uma 

temperatura limite que, na maioria das vezes, atendem normas, legislações e/ou 

certificações para o transporte desses alimentos. 

O carregamento e o descarregamento das mercadorias dos veículos, em 57,1% 

dos trabalhos, são realizados por meio de caixas e de forma manual, algumas vezes 

com auxílio de carrinhos. O período dessas entregas ocorre na parte da manhã, de 

6:00 às 10:00, e apenas um trabalho aconselha a entrega ser noturna para reduzir o 

fluxo de veículos durante o horário de pico matinal. Cerca de 43% dos trabalhos 

descrevem as entregas com serviço terceirizado e 28,6% com frota própria para 

entrega, o restante indica a retirada da mercadoria no local pelo cliente/consumidor 

final. 
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TAB. 2.3  – Tabela resumo das variáveis de operação identificadas nos artigos

 

 

 

Categoria Variável 

M
O

R
G

A
N

T
I &

 
G

O
N

Z
A

LE
Z

-F
E

LI
U

 (
20

15
) 

B
E

R
G

A
N

T
IN

O
 e

t a
l. 

(2
01

3)
 

S
O

H
A

L 
et

 a
l. 

(2
00

6)
 

O
T

T
E

M
Ö

LL
E

R
 &

 
F

R
IE

D
R

IC
H

 (
20

16
) 

JA
IM

E
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

LE
W

IS
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

LÓ
P

E
Z

 e
t a

l. 
(2

01
5)

 

D
A

R
K

O
W

 e
t a

l. 
(2

01
5)

 

W
H

IT
E

 e
t a

l. 
(2

01
2)

 

O
C

H
O

A
-O

R
T

ÍZ
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

C
A

S
T

R
E

LL
Ó

N
-T

O
R

R
E

S
 

et
 a

l. 
(2

01
5)

 

G
E

B
R

E
S

E
N

B
E

T
 e

t a
l. 

(2
01

1)
 

A
LH

O
 &

 S
IL

V
A

 (
20

15
) 

H
O

LG
U

ÍN
-V

E
R

A
S

 &
 

A
R

O
S

-V
E

R
A

S
 (

20
15

) 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

 Variáveis 
logísticas 

 Frequência 

Diária X   X X X  X  X X X X X 71,4 

Semanal     X    X      14,3 

Quinzenal     X          7,1 

Mensal     X          7,1 

 Carga e 
descarga 

Caixas X  X   X  X  X X X  X 57,1 
Paletes X          X    14,3 

 Volume de 
entrega 

Menor que 3,5 
ton. 

X             X 14,3 

Maior que 3,5 
ton. 

 X  X       X    21,4 

 Variáveis 
tecnológicas e 
organizacionais 

 Tipo do 
veículo 

Leve X    X X  X      X 35,7 
Semipesado         X X X X   28,6 

Pesado  X  X   X        21,5 
Refrigerado X X    X X  X  X    42,9 

Uso de 
biocombustíveis 

X              7,1 

Nota: X- Identificado no artigo 



 
 

 
 

55 
55 

TAB. 2.3 (Cont.)  – Tabela resumo das variáveis de operação identificadas nos artigos  

 Categoria 
 Variável 
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 Variáveis 
tecnológicas e 
organizacionais 

Período de 
entrega 

Madrugada            X  X 14,3 
Manhã X       X    X X X 35,7 
Tarde               0 
Noite              X 7,1 

Ocupação 
do veículo 

Menor que 50%            X   7,1 
Entre 50-70%            X   7,1 

Maior que 70% X         X X X X  35,7 

Tipo de 
entrega 

Clientes buscam X    X       X   21,5 
Terceirizado X X    X X   X X    42,9 
Frota própria X     X   X   X   28,6 

Locais de 
consumo 

Ho.Re.Ca’s  X  X  X X X X  X  X X X 71,4 
Institutos 

Governamentais 
e ONGs 

           X   7,1 

Refeitórios 
corporativos 

X      X        14,3 

Varejo 
corporativo 

 X X X  X  X   X X X X 64,3 

Varejo 
Independente 

X X X X  X  X  X  X X X 71,4 

Canais 
alternativos 

X        X      14,3 

Residências X    X          14,3 
Nota: X- Identificado no artigo 
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Quanto as características de entrega, em 64% dos trabalhos, a quantidade das 

viagens é influenciada pelo tempo e pela distância, que são as variáveis que mais 

interferem na pontualidade das entregas. O uso de tecnologias como roteirização e 

acompanhamento em tempo real são utilizadas para reduzir o número de viagens e 

evitar acessar áreas muito congestionadas.  

A otimização do veículo por meio de consolidação de cargas também é indicada 

em três trabalhos, seja por ocupação maior que 70% do veículo ou por cooperação 

entre empresas do mesmo setor para reduzir o congestionamento, o tempo e/ou o 

percurso de entrega e custos com fretes. Em relação ao local de entrega, 71% dos 

artigos citam hiper/supermercados (varejo) e restaurantes, lanchonetes e fast foods 

como destino final, situados em grandes e movimentados centros urbanos, com o 

problema maior de congestionamento e propostas de soluções para evitar ou reduzir 

o fluxo nas vias (FIG. 2.14).  

 

 

FIG.  2.14 – Relação das principais variáveis de operação identificadas 
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2.3.5.2 ANÁLISE DAS INICIATIVAS DE LOGÍSTICA URBANA 
 

 

Dentre os artigos identificados na RBS, apenas três foram desenvolvidos 

utilizando o conceito de logística urbana especificamente para alimentos perecíveis e 

apenas um aplicado à realidade. Os demais artigos se dividem em diferentes 

categorias a carga geral, como vestuário, bebidas, eletrônicos, entre outros. Assim, 

as principais práticas de logística urbana identificadas nos 14 trabalhos, praticadas ou 

sugeridas, são descritas a seguir.  

Para melhor entendimento das análises, as iniciativas de logística urbana 

mencionadas neste trabalho são aquelas encontradas nos artigos e descritas ou 

sugeridas pelos autores. As práticas de logística urbana são aquelas descritas no 

trabalho de HOLGUÍN-VERAS et al. (2015). 

 

a)  MORGANTI E GONZALEZ-FÉLIU (2015) 

Neste trabalho, foram identificadas práticas como parcerias estreitas entre os 

atores (público, privado e comunidade), com comunicação, debates, reuniões, 

pesquisas e etc. sobre as possibilidades positivas e negativas que afetariam 

economicamente. Com isso, realizaram um acordo em conjunto para a criação de 

regulamentações que organizam o trânsito e o estacionamento de veículos de 

mercadorias no centro, reduzindo o volume de veículos de carga, desenvolvendo a 

racionalização do transporte urbano de carga com base no tripé da sustentabilidade 

através da criação de um centro urbano de distribuição para produtos alimentícios.  

Segundo os autores deste trabalho, a implantação desses conceitos da Logística 

Urbana em Parma ocorreu com sucesso e os principais motivos foram: (i) devido ao 

eficiente conhecimento dos gestores responsáveis (setor privado) pela implantação 

das práticas em relação ao gerenciamento da cadeia de suprimentos, em específico 

na distribuição de alimentos, e no transporte urbano de carga; e (ii) disposição do 

governo para apoiar o setor privado, disponibilizando um imóvel público inativo na 

região central de Parma para a implantação de um centro urbano de distribuição de 
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alimentos, criação de políticas para restrições de acesso de mercadorias na região 

central e desenvolvimento de pesquisas, estudos de dados e de um plano piloto por 

instituições de pesquisa e de ensino. 

As variáveis logísticas identificadas foram: frequência diária, carregamento em 

caixas manual ou com auxílio de carrinhos/equipamentos e entregas com caminhões 

de 3,5T por viagem. As variáveis organizacionais identificadas foram: veículos leves 

e sustentáveis, período de entrega na parte da manhã, otimização do veículo maior 

que 70% da capacidade, tipo de entrega com frotas próprias, terceirizadas e retirada 

no local pelos clientes e, por fim, locais de abastecimento principais a moradores, 

restaurantes e mercados locais. 

 

b)  JAIME et al. (2014) 

As iniciativas desse trabalho são voltadas ao last mile considerando a população 

como consumidor final. Desta forma, as práticas sugeridas são destinadas ao poder 

público em relação ao desenvolvimento de políticas aos estacionamentos e restrições 

de veículos no entorno dos mercados, além de coordenação com o transporte público, 

fretes alternativos em frente aos mercados e incentivo à população em ir ao mercado 

a pé ou em bicicletas. Além disso, o trabalho propõe colaboração alternativa com 

cooperação, comunicação e propostas conjuntas entre os supermercados e com 

edifícios empresariais que possam oferecer locais de estacionamento compartilhados 

nas propriedades próximas aos mercados.  

A variável logística identificada foi somente a frequência, sendo diária, semanal, 

quinzenal e mensal. Neste estudo, os pontos de análise da última milha são o varejo 

e a população, com ponto final do produto na população e, para uma melhor definição 

das demais variáveis logísticas, o foco do trabalho deveria ser direcionado para 

análise em categorias de acordo com as frequências; entretanto, o foco era outro. As 

variáveis organizacionais identificadas foram: veículos de passeio, transporte público, 

bicicletas, motocicletas e a pé, período de entrega na parte da manhã, tarde e noite, 

e tipo de entrega retirada no local pelos clientes e, por fim, locais de abastecimento 

principais a moradores, lanchonetes e restaurantes. 
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c)  GEBRESENBET et al. (2011) 

Neste artigo, foi possível identificar como prática principal a coordenação 

colaborativa das atividades logísticas quando (i) os operadores estão situados muito 

perto uns dos outros, com muitos clientes em comum e rotas similares, (ii) a taxa de 

carga do veículo era baixa (média menor que 50%), especialmente para os veículos 

de distribuição na área da cidade, podendo ser aumentada a eficiência ao longo de 

toda a rota e (iii) alteração na preferência de entrega pelos mais pertos utilizando 

consolidação de cargas entre as empresas. 

As variáveis logísticas identificadas foram: frequência diária e carregamentos em 

caixas de forma manual ou com auxílio de carrinhos/equipamentos. As variáveis 

organizacionais identificadas foram: caminhões leves a semipesados, período de 

entrega na parte da manhã, otimização do veículo entre 5% a 90% da capacidade do 

veículo, tipo de entrega com frotas próprias e retirada no local pelos clientes e, por 

fim, locais de abastecimento principais a varejistas, restaurantes escolas e creches. 

 

d)  DARKOW et al. (2015) 

As iniciativas identificadas visam promover redução de emissão de poluentes com 

uso de veículos leves para abastecimento de empresas fast food em centros urbanos 

e colaboração em pesquisas com empresas automobilísticas para desenvolvimento 

de novos consumos de energia e desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade 

para monitoramento da empresa durante a distribuição ao varejo e restaurantes fast 

food (ex.: tempo de entrega e de espera) (DARKOW et al., 2015). 

A variável logística identificada foi somente a frequência, sendo diária. As 

variáveis organizacionais identificadas foram: veículos leves e sustentáveis, período 

de entrega na parte da manhã, tipo de entrega com frotas próprias e, por fim, locais 

de abastecimento principais a varejistas, restaurantes e fast foods. 
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e) WHITE et al. (2012) 

Neste trabalho, estudo especificamente o uso de sistemas de informação em 

tempo real para produtos perecíveis com base nos problemas que a logística urbana 

enfrenta. 

As variáveis logísticas identificadas foram a frequência semanal e carregamento 

em caixas de forma manual. As variáveis organizacionais identificadas foram: veículos 

leves refrigerados, tipo de entrega com frotas próprias e locais de abastecimento 

principais a mercados locais. 

 

f)  CASTRELLÓN-TORRES et al. (2015) 

Nesta pesquisa, foram identificadas práticas com entrega programada e 

otimização das mercadorias para a definição de prazos na distribuição de bens ou 

prazos com entregas fixas para atender as expectativas e preferências do número 

máximo de clientes, aumentar a capacidade de entrega do veículo e reduzir o número 

de viagens. 

As variáveis logísticas identificadas foram: frequência diária, carregamento em 

caixas manual e paletizadas e entregas com cargas de 17 toneladas. As variáveis 

organizacionais identificadas foram: veículos como caminhões semipesados, sem 

previsão de entrega devido a longa distância, otimização do veículo maior que 70% 

da capacidade, tipo de entrega com frota terceirizada e, por fim, locais de 

abastecimento principais a atacadistas, varejistas, hipermercados e hubs. 

 

g)  BERGANTINO et al. (2013) 

As práticas identificadas neste artigo foram (i) criação de polos para operadores 

rodoviários de mercadorias perecíveis, concedendo frete para induzir as companhias 

de navegação para configurar serviços dedicados em relação à necessidade dos 

transportadores e apoiar formas inovadoras de contratação de empresas de 

navegação que possam fornecer maior estímulo ao transporte de carga perecível 
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(mudança modal) e (ii) horário de restrição de acesso aos centros urbanos devido o 

porte dos caminhões. 

Não foram identificadas variáveis logísticas específicas. As variáveis 

organizacionais identificadas foram: veículos como caminhões semipesados 

refrigerados, sem definição do período de entrega devido a longa distância, tipo de 

entrega com frotas terceirizadas e, por fim, locais de abastecimento principais a 

centros logísticos situados em centros urbanos, varejos e supermercados. 

 

h)  LÓPEZ et al. (2015) 

Neste trabalho, as iniciativas de Logística Urbana identificadas foram criação de 

taxas por meio de uma modelagem ao cálculo de emissões de poluentes das entregas 

finais nas cidades que necessitam de transporte refrigerado, acarretando um imposto 

no uso desse transporte e induzindo o operador a escolher veículos menores, menos 

poluentes ou otimizar o tempo do uso desse transporte (LÓPEZ et al., 2015); 

Não foram identificadas variáveis logísticas neste trabalho. As variáveis 

organizacionais identificadas foram: veículos como caminhões semipesados e 

contêineres, ambos refrigerados, tipo de entrega com frotas terceirizadas e locais de 

abastecimento principais a indústrias, hotéis e restaurantes. 

 

i)  SOHAL et al. (2006) 

Neste trabalho, foram identificadas como práticas a sugestão de desenvolvimento 

de um local para concentrar os produtos a serem transportados, como ponto de 

distribuição e treinamento de funcionários para monitoramento da carga perecível e 

do percurso (SOHAL et al., 2006); 

As variáveis logísticas identificadas foram: frequência diária, carregamento em 

caixas manual e com auxílio de carrinhos/equipamentos. As variáveis organizacionais 

identificadas foram: veículos caminhões semipesados e locais de abastecimento 

principais a hipermercados, supermercados e mercados locais. 
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j)  LEWIS et al. (2014) 

A principal prática identificada neste trabalho foi a melhoria na interação e 

comunicação (horizontal e vertical) entre os elos da cadeia de alimentos fresco afim 

de reduzir os riscos e as perdas de produtos perecíveis durante a comercialização ao 

consumidor final. 

As variáveis logísticas identificadas foram: frequência diária e carregamento em 

caixas manual ou com auxílio de carrinhos/equipamentos. As variáveis 

organizacionais identificadas foram: veículos leves e refrigerados, tipo de entrega com 

frotas próprias e terceirizadas e, por fim, locais de abastecimento principais a 

hipermercados, supermercados, mercados locais, restaurantes e hotéis. 

 

k)  OCHOA-ORTÍZ et al. (2015) 

Neste trabalho, foi identificada como prática a utilização de software livre de 

roteirização e compartilhamento de veículos de carga com outras empresas com 

produtos perecíveis e rotas similares. 

As variáveis logísticas identificadas foram: frequência diária e carregamento em 

caixas manual ou com auxílio de carrinhos/equipamentos. As variáveis 

organizacionais identificadas foram: veículos como caminhões semipesados, período 

de entrega na parte da manhã, otimização do veículo quase 100%, tipo de entrega 

com frotas terceirizadas e, por fim, locais de abastecimento principais a moradores, 

lanchonetes, restaurantes, hotéis e mercados locais. 

 

l) HOLGUÍN-VERAS E ARO-VERAS (2015) 

Como práticas identificadas à carga perecível foram restrições de acesso em 

horários de pico a veículos leves e de caminhões semipesados que transportem de 

alimentos perecíveis numa zona de tráfego limitada urbana. 

As variáveis logísticas identificadas foram: frequência diária e carregamento em 

caixas manual ou com auxílio de carrinhos/equipamentos. As variáveis 
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organizacionais identificadas foram: veículos leves e caminhões semipesados, 

período de entrega na noite, madrugada e parte da manhã e locais de abastecimento 

principais a supermercados, restaurantes e mercados locais. 

 

m)  ALHO E SILVA et al. (2015) 

Neste trabalho, foram identificadas a necessidade de aumento de 

estacionamentos de carga e descarga próprios para os estabelecimentos. 

Somente uma variável logística foi identificada: frequência diária. As variáveis 

organizacionais identificadas foram: veículos leves, período de entrega na parte da 

manhã, sem otimização do veículo menor que 70% da capacidade, e locais de 

abastecimento principais a supermercados, restaurantes e mercados locais. 

 

n)  OTTEMÖLLER E FRIEDRICH et al. (2016) 

Neste artigo, foi identificada a análise do transporte e das mercadorias perecíveis 

em tempo real, além do desenvolvimento de políticas ao tráfego favoráveis ao meio 

ambiente (poluição e ruídos) e na criação de polos ou armazéns com veículos 

compartilhados para as empresas de alimentos. 

A variável logística identificada foi somente a frequência, sendo diária. E, também, 

apenas uma variável organizacional foi identificada, os locais de abastecimento são a 

supermercados, restaurantes e mercados locais. 

Assim, por meio da análise dos artigos, foi possível identificar onze iniciativas de 

Logística Urbana aplicadas no transporte urbano de carga alimentícia, conforme 

descritas na TAB. 2.4.  
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TAB. 2.4  – Tabela resumo das iniciativas relevantes em trabalhos de distribuição de alimentos 

INICIATIVAS 

M
O

R
G

A
N

T
I &

 
G

O
N

Z
A

LE
Z

-F
E

LI
U

 (
20

15
) 

B
E

R
G

A
N

T
IN

O
 e

t a
l. 

(2
01

3)
 

S
O

H
A

L 
et

 a
l. 

(2
00

6)
 

O
T

T
E

M
Ö

LL
E

R
 &

 
F

R
IE

D
R

IC
H

 (
20

16
) 

JA
IM

E
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

LE
W

IS
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

LÓ
P

E
Z

 e
t a

l. 
(2

01
5)

 

D
A

R
K

O
W

 e
t a

l. 
(2

01
5)

 

W
H

IT
E

 e
t a

l. 
(2

01
2)

 

O
C

H
O

A
-O

R
T

ÍZ
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

C
A

S
T

R
E

LL
Ó

N
-T

O
R

R
E

S
 

et
 a

l. 
(2

01
5)

 

G
E

B
R

E
S

E
N

B
E

T
 e

t a
l. 

(2
01

1)
 

A
LH

O
 &

 S
IL

V
A

 (
20

15
) 

H
O

LG
U

ÍN
-V

E
R

A
S

 &
 

A
R

O
S

-V
E

R
A

S
 (

20
15

) 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

10. Desenvolvimento de clusters de carga (aldeia do 
frete) X X X X           28,6 

11. Aumentar/construir as áreas e sinalizações para 
carga e descarga 

 X X X X          28,6 

12. Certificação/reconhecimento de programas e 
incentivos 

X X X X X X X        50,0 

13. Sistemas de informação em tempo real X   X     X X     28,6 

14. Roteirização       X X  X X X   35,7 

15. Redução do tempo gasto nas entregas para grandes 
geradores de tráfego 

X      X X   X X X  32,9 

16. Entrega programada e voluntária em horários 
noturnos  X X    X     X   X 35,7 

17. Mudança modal/veículo X  X X       X X   35,7 

18. Contratação de especialista em TUC X X X X           28,6 

19. Treinamento de funcionários específicos   X   X         14,3 

20. Parcerias à qualidade do TUC X X X X X X    X  X X  64,3 

Nota: X – Iniciativa identificada 
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Por fim, fazendo uma análise comparativa das iniciativas identificadas nos artigos 

com as práticas de logística urbana propostas por HOLGUÍN-VERAS et al. (2015), 

foram verificadas dezenove práticas nos artigos, conforme a TAB. 2.5. 

 As práticas identificadas, em sua maioria, são voltadas para os operadores e, 

com isso, são práticas relacionadas com a possibilidade de gerar economias aos 

atores do setor privado.  

As práticas não identificadas nos artigos, como redução dos ruídos nas entregas 

e redução do uso de caminhões em primeira marcha, são de caráter totalmente fora 

do contexto econômico dos distribuidores, pois elas têm como objetivo principal a 

qualidade do meio ambiente e de vida da população. 

As demais práticas não identificas nos trabalhos são voltadas para o controle do 

poder público e, como dito anteriormente, os artigos foram desenvolvidos, em maioria, 

aos atores do setor privado. Apenas um artigo é voltado para o setor público, a fim de 

desenvolver incentivos fiscais aos operadores que adotassem as práticas de logística 

urbana (HOLGUÍN-VERAS E ARO-VERAS, 2015). 

As práticas que são mais citadas nos artigos são voltadas à criação de parcerias 

e comitês técnicos e consultivos a fim de se obter melhorias no transporte urbano de 

cargas. Apesar de serem as mais citadas, são as mais difíceis de serem 

implementadas e com sucesso. Conforme mencionado no artigo de MORGANTI & 

GONZALEZ-FELIU (2015), antes das parcerias do hub de Parma serem 

desenvolvidas com sucesso, ocorreram três tentativas de parcerias em outros pontos 

da Europa para implementação de outros hubs de distribuição de alimentos e todos 

os três foram desenvolvidos e sem sucesso devido à falta de interação e parcerias 

entre os atores do setor público e privado. Essa falta de interação é muito mencionada 

na maioria nos artigos e é vista como um possível início para adoção em conjunto das 

demais práticas de logística urbana. 
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TAB. 2.5  – Tabela resumo das práticas relevantes em trabalhos de distribuição de alimentos 

PRÁTICAS 

M
O

R
G

A
N

T
I &

 G
O

N
Z

A
LE

Z
-

F
E

LI
U

 (
20

15
) 

B
E

R
G

A
N

T
IN

O
 e

t a
l. 

(2
01

3)
 

S
O

H
A

L 
et

 a
l. 

(2
00

6)
 

O
T

T
E

M
Ö

LL
E

R
 &

 
F

R
IE

D
R

IC
H

 (
20

16
) 

JA
IM

E
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

LE
W

IS
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

LÓ
P

E
Z

 e
t a

l. 
(2

01
5)

 

D
A

R
K

O
W

 e
t a

l. 
(2

01
5)

 

W
H

IT
E

 e
t a

l. 
(2

01
2)

 

O
C

H
O

A
-O

R
T

ÍZ
 e

t a
l. 

(2
01

4)
 

C
A

S
T

R
E

LL
Ó

N
-T

O
R

R
E

S
 e

t 
al

. (
20

15
) 

G
E

B
R

E
S

E
N

B
E

T
 e

t a
l. 

(2
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A
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O
 &

 S
IL

V
A

 (
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15
) 

H
O
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U

ÍN
-V

E
R

A
S

 &
 A

R
O

S
-

V
E

R
A

S
 (

20
15

) 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

21. Desenvolvimento de clusters de carga (aldeia do 
frete) 

X X X X           28,6 

22. Aumentar/construir as áreas e sinalizações para 
carga e descarga 

 X X X X          28,6 

23. Programas/regulamentos para redução de ruídos 
nas entregas 

              0,0 

24. Restrições de tamanho e peso do veículo              X 7,1 

25. Rotas de caminhões       X X  X X X   35,7 

26. Tarifas e incentivos rodoviários              X 7,1 

27. Preços de estacionamentos               0,0 

28. Certificação de programas e incentivos X X X X X X X        50,0 

29. Reconhecimento de programas e incentivos X X X X X X X        50,0 

Nota: X – Prática identificada 
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TAB. 2.5 (Cont.)  – Tabela resumo das práticas relevantes em trabalhos de distribuição de alimentos 

PRÁTICAS 

M
O

R
G

A
N

T
I &

 G
O

N
Z

A
LE

Z
-

F
E

LI
U

 (
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15
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E
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A
N

T
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O
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t a
l. 
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S
O
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A
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et

 a
l. 
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T
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E
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Ö
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E
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R
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R
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 (
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) 
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E
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t a
l. 
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01
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 e

t a
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(2
01

4)
 

LÓ
P

E
Z

 e
t a

l. 
(2

01
5)

 

D
A

R
K

O
W
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t a

l. 
(2

01
5)

 

W
H
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E
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t a

l. 
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01
2)
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C

H
O

A
-O

R
T

ÍZ
 e

t a
l. 
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01

4)
 

C
A

S
T
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E
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Ó

N
-T
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R

R
E

S
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t 
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15
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E
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E
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E
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(2
01
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A
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 (
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O
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ÍN
-V

E
R

A
S
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 A

R
O

S
-

V
E

R
A

S
 (

20
15

) 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

30. Tributação              X 7,1 

31. Sistemas de informação em tempo real X   X     X X     28,6 

32. Sistemas de monitoramento da altura dos caminhões               0,0 

33. Roteirização       X X  X X X   35,7 

34. Tempo gasto nas entregas para grandes geradores 
de tráfego 

X      X X  X X X   42,9 

35. Redução do uso de caminhões em primeira marcha               0,0 

36. Entrega programada e voluntária em off-hours X X    X     X   X 35,7 

37. Programa de estabilidade de horas trabalhadas               0,0 

38. Programa de mudança modal/veículo X  X X       X X   35,7 

Nota: X –  Prática identificada 
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TAB. 2.5 (Cont.)  – Tabela resumo das práticas relevantes em trabalhos de distribuição de alimentos 

PRÁTICAS 

M
O

R
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A
N

T
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O

N
Z
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-
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E
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A
N
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O
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l. 

(2
00

6)
 

O
T

T
E

M
Ö

LL
E

R
 &

 
F

R
IE

D
R

IC
H

 (
20

16
) 

JA
IM

E
 e

t a
l. 
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Ó
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O

S
-
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R
A

S
 (

20
15

) 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

39. Realocação de grandes geradores de tráfego X              7,1 

40. Contratar um especialista em TUC X X X X           28,6 

41. Criar um comitê consultivo de TUC X X X X X X    X  X X  64,3 

42. Treinamento de funcionários específicos   X   X         14,3 

43. Criar um comité técnico consultivo X X X X X X    X  X X  64,3 

44. Criar uma parceria à qualidade do TUC X X X X X X    X  X X  64,3 

45. Promover um programa de práticas de divulgação 
liderada pela indústria 

              0,0 

Nota: X –  Prática identificada 
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2.3.5.3 ANÁLISE DAS VANTAGENS ECONÔMICAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS  
 

 

 

Em geral, em relação aos artigos que usam e recomendam práticas de logística 

urbana, foram identificadas as seguintes vantagens econômicas: redução do 

congestionamento (menor número de viagens, redução do percurso/tempo), redução 

de custos operacionais, economias em escala, pontualidade, segurança e qualidade 

da mercadoria. Como vantagens sociais, foram identificadas a melhoria na qualidade 

de vida, revitalização/reurbanização de áreas abandonadas e, com isso, geração de 

empregos. Finalmente, no aspecto ambiental, tem-se a redução das poluições do ar 

e sonora. 

A adoção das práticas de logística urbana pode oferecer vantagens econômicas, 

sociais ou ambientais. Entretanto, 93% dos trabalhos visam primeiramente as 

vantagens econômicas pelo ponto de vista da distribuição e da comercialização, com 

a justificativa de que, se não houver essa vantagem, a prática não será adotada 

espontaneamente. As vantagens econômicas são como um benefício direto para os 

operadores, pois os artigos visam, em primeiro lugar, reduzir custos ou aumentar 

lucros, e vantagens sociais e ambientais acabam se tornando benefícios indiretos ou 

secundários, pois são consequências das práticas de logística urbana. 

Dentre as vantagens econômicas, que possuem interesse principal ou único aos 

atores do setor privado, foram identificadas no geral: 

- redução de viagem e tempo de entrega nas áreas centrais, gerando menor custo 

aos operadores e pontualidade, segurança e qualidade à mercadoria destinada aos 

clientes, também gerando, consequentemente, redução no congestionamento e na 

emissão de gases do efeito estufa e de ruídos, que por sua vez acarretam numa 

melhoria na qualidade de vida da população; 

- otimização do veículo com unitização e consolidação de cargas, reduzindo o 

número de viagens e custos, possuindo as mesmas consequências do item anterior. 

Além destas, o artigo de MORGANTI E GONZALEZ-FELIU (2015) apresentou 

vantagens econômicas com grande interação entre os atores públicos e privados, 
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favorecendo na criação de regulamentos para o transporte de cargas de alimentos, 

de vestuário e de saúde na área central de Parma, na Itália, que somente estes 

poderiam circular na região em veículos leves, assim reduzindo o congestionamento. 

Também houve a transformação de uma área com imóvel público inativo que se tornou 

num centro de abastecimento da região, havendo economia na aquisição e/ou 

construção de imóvel, trazendo revitalização urbana local, oportunidades para 

produtores locais e pequenos distribuidores com uma margem de lucro maior com o 

contato com consumidor final, além de criação de rede entre os atores. Como 

vantagens sociais, isso gerou empregos à região e revitalização de uma área com um 

imóvel público abandonado, impactando positivamente na qualidade de vida dos 

cidadãos. 

O ANEXO II apresenta as iniciativas de logística urbana identificadas nos artigos 

e as respectivas vantagens econômicas, sociais e ambientais a serem consideradas, 

assim como as variáveis de operação. 

Enfim, a partir das práticas de logística urbana identificadas na literatura sobre a 

distribuição de carga alimentícia e das variáveis de distribuição, um questionário foi 

desenvolvido para ser aplicado ao segmento de distribuição e comercialização da 

cadeia de abastecimento urbano de alimentos perecíveis em centros urbanos 

brasileiros, para coleta de dados e identificando, assim, a aceitação dessas iniciativas 

pelos atores da cadeia, os impactos ao tripé da sustentabilidade que elas podem 

causar caso sejam adotadas, o que pode ser considerado para adotá-las do ponto de 

vista do poder público e quais práticas podem ser implantadas na realidade 

identificada.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 
 

Este capítulo compreende a apresentação do processo de análise que foi utilizado 

ao desenvolvimento da dissertação para atender aos objetivos propostos. Aqui, são 

apresentados métodos e técnicas qualitativas que foram combinados e, segundo 

MAYRIN (2001), se complementam e se tornam relevantes para a coleta e a análise 

de dados, a fim de se obter conclusões finais mais significativas.  

Como principal fonte de conhecimento do estudo, foi utilizada a pesquisa 

descritiva, que procura identificar e observar as situações, atitudes ou opiniões que 

estão presentes na população estuda, tendo como objetivo descobrir fatos e não 

teorias. Assim, o pesquisador não se preocupa em saber o porquê a distribuição 

observada existe, mas sim como realmente ela é (COSTA, 1987; BONI & 

QUARESMA, 2005). Com isso, a pesquisa é baseada na observação sistemática 

descritiva e em campo ao processo de transporte urbano de carga alimentícia; e a 

observação participante, sendo descritas pelos entrevistados as características de 

transporte, forma e carregamento da carga perecível. Quanto à natureza, a pesquisa 

é aplicada, pois esse tipo de pesquisa tem intuito de gerar conhecimento através da 

coleta de trabalhos teóricos e práticos sobre os fundamentos de fenômenos e fatos 

(MARCONI & LAKATOS, 2003; JUNG, 2010).  

Quanto aos objetivos, o estudo tem caráter exploratório, pois se trata de uma 

pesquisa baseada em desenvolver conceitos que ainda não possuem um modelo 

referencial e é adotada quando está iniciando a investigação de um novo tema e, por 

isso, esta pesquisa exploratória baseia-se em descobrir se as práticas da logística 

urbana já estão sendo utilizadas ao desenvolvimento operacional do fluxo das 

mercadorias; e caráter descritivo, descrevendo as características de distribuição de 

uma região metropolitana brasileira, com foco na carga alimentícia urbana (MARCONI 

& LAKATOS, 2003; JUNG, 2010).  

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois analisa as etapas 

do transporte urbano de carga alimentícia e o perfil dos atores do elo da distribuição 

de alimentos de uma cadeia agroindustrial de forma descritiva, tendendo a analisar os 
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dados indutivamente. Quanto aos procedimentos técnicos, serão baseados em 

centrais de abastecimento em regiões metropolitanas, utilizando-se como métodos de 

pesquisa para coleta de dados: visita a atacadistas com observação do processo de 

transporte urbano de carga alimentícia utilizado atualmente e questionamento aos 

profissionais do setor sobre o atual cenário do transporte urbano de carga alimentícia 

e a possibilidade futura identificada, por meio de entrevistas estruturadas  (MARCONI 

& LAKATOS, 2003; JUNG, 2010).  

Assim, o desenvolvimento de pesquisa utilizado para a elaboração deste trabalho 

foi dividido em três momentos: revisão bibliográfica, observação em campo e coleta 

de dados através de entrevistas com aplicação de questionário (BONI & QUARESMA, 

2005).  

Com isso, a presente pesquisa visa identificar as práticas de logística urbana e o 

desenvolvimento das atividades dos distribuidores por meio das variáveis de operação 

extraídas, descritas no capítulo anterior, que são adotadas no cenário de distribuição 

urbana de alimentos perecíveis em cidades brasileiras. 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM CAMPO E APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS 

 

Nesta seção, são descritos os métodos adotados para investigação em campo na 

dissertação ao planejamento da coleta de dados, com elaboração de questionário e 

delimitação da área de estudo. 

 

3.1.1 PLANEJAMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

Ao se realizar uma coleta ou um levantamento de dados, é preciso decidir as 

informações a serem investigadas. O objetivo desta coleta de dados é fazer um 

diagnóstico sobre as práticas de logística urbana utilizadas pelos atores e definir a 

operacionalização das empresas que distribuem alimentos perecíveis. Para tanto, foi 

desenvolvido um questionário semiestruturado que foi divido em duas partes 
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(ANEXOS III e IV). A primeira parte é relacionada ao diagnóstico das atividades dos 

distribuidores, englobando as variáveis de operação, identificadas na revisão da 

literatura. A segunda parte do questionário é relacionada na adoção das práticas de 

logística urbana, identificando e justificando o que é e não é praticado, e quando não 

praticado, houve o questionamento da possibilidade futura de ser ou não praticado. 

 

3.1.1.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO À ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 

Os alvos do questionário foram os atores do setor privado da comercialização e 

distribuição, com uma pesquisa de opinião a fim de verificar se há adoção das práticas 

de logística urbana. A partir dessa consideração e das iniciativas encontradas nos 

artigos durante a revisão da literatura, a TAB. 3.1 foi desenvolvida para analisar as 

práticas que podem ser utilizadas no questionário. 

Assim, das 25 práticas de Logística Urbana, foram consideradas apenas aquelas 

que tem maior participação do setor privado no final da cadeia de abastecimento 

urbano de alimentos, em relação a distribuição e comercialização. Logo, conforme 

apresentada na TAB. 3.1, foram desconsideradas as práticas relacionadas com maior 

poder de decisão/influência do setor público e da indústria, reduzindo ao número de 

18 práticas consideradas ao questionário. 

Além disso, para facilitar a captação de dados durante a aplicação do 

questionário, as práticas que continham o mesmo objetivo e ações foram agrupadas, 

como, por exemplo, rotas de caminhões e roteirização, pois ambas acarretam num 

planejamento de percurso e de horário, além das restrições de acessos nas vias 

conforme a legislação do local a serem consideradas. Desta forma, para composição 

do questionário, foram consideradas 12 questões. Isso também torna o questionário 

menos repetitivo aos entrevistados.  
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TAB. 3.1 – Tabela resumo das práticas relevantes aos atores do setor privado da distribuição de alimentos ao desenvolvimento 

do questionário 

T
O

T
A

L 
D

E
 

P
R

Á
T

C
A

S
 

P
R

Á
T

IC
A

S
 

C
O

N
D

IE
R

A
D

A
S

 

PRÁTICAS PRÁTICAS AVALIADAS PELOS OPERADORES 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 

1 1 Desenvolvimento de clusters de carga (aldeia do frete) Desenvolvimento/participação de um polo de comercialização 1 

2 2 Aumentar/construir as áreas e sinalizações para carga e descarga 
Aumentar/construir as áreas e sinalizações para carga e 
descarga 

2 

3 - Programas/regulamentos para redução de ruídos nas entregas Depende do poder público - 

4 - Restrições de tamanho e peso do veículo Depende do poder público - 

5 3 Rotas de caminhões 
Planejamento e programação do percurso dos veículos 3 

6 4 Roteirização 

7 - Tarifas e incentivos rodoviários Depende do poder público - 

8 - Preços de estacionamentos Depende do poder público - 

9 5 Certificação de programas e incentivos 
Certificação/reconhecimento de programas e incentivos 4 

10 6 Reconhecimento de programas e incentivos 

11 - Tributação Depende do poder público - 

12 7 Sistemas de informação em tempo real Sistemas de informação em tempo real dos veículos 5 

13 - Sistemas de monitoramento da altura dos caminhões Depende do poder público - 

Nota: Área em destaque – prática desconsiderada aos distribuidores do setor privado. 
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TAB. 3.1 (Cont.)  – Tabela resumo das práticas relevantes aos atores do setor privado da distribuição de alimentos ao 
desenvolvimento do questionário 

T
O

T
A

L 
D

E
 

P
R

Á
T

C
A

S
 

P
R

Á
T

IC
A

S
 

C
O

N
D

IE
R

A
D

A
S

 

PRÁTICAS PRÁTICAS AVALIADAS PELOS OPERADORES 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 

14 8 Tempo gasto nas entregas para grandes geradores de tráfego 

Programação do horário de entrega para reduzir o tempo 
de espera ao longo do dia e nas vias 

6 15 9 Redução do uso de marcha lenta 

16 10 Planejamento de estabilidade de horas trabalhadas 

17 11 Entrega programada e voluntária em off-hours Entrega programada e voluntária em horários noturnos  7 

18 12 Programa de mudança modal 
Mudança de modal/veículo de acordo com volume da 
carga e com a localização do consumidor final 

8 

19 13 Realocação de grandes geradores de tráfego Mudança de local de grandes geradores de tráfego 9 

20 14 Contratar um especialista em TUC Contratação de especialista em TUC 
1
0 

21 15 Treinamento de funcionários específicos Treinamento de funcionários específicos em TUC 1
1 

22 16 Criar um comitê consultivo de TUC 

Parcerias com grupos ou empresas para 
qualidade/melhoria do transp. urb. de cargas  

12 23 17 Criar um comité técnico consultivo 

24 18 Criar uma parceria à qualidade do TUC  

25 - 
Promover um programa de práticas de divulgação liderada pela 
indústria 

Depende da indústria - 

Nota: Área em destaque – prática desconsiderada aos distribuidores do setor privado. 
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3.1.1.2 DELIMITAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA  

 
 

 

A população alvo foi considerada a partir dos atores privados da distribuição 

urbana de alimentos, focando nas empresas atacadistas que atuam no segmento da 

comercialização e distribuição. Com isso, foram consideradas empresas registradas 

com código CNAE para atividades econômicas do comércio atacadista de alimentos 

no estado do Rio de Janeiro. Por meio de consulta a dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), chegou-se ao número total de empresas para definição 

do tamanho mínimo da amostra para validação dos questionários. 

RICHARDSON et al. (1995) propõe o cálculo do tamanho da amostra com base 

na estimativa da proporção populacional e pode ser calculada por meio da EQ. 3.1.  

 

� =  
�∝

�.�.	


�
     EQ. 3.1 

Onde:  

• n = número de indivíduos alvo a serem pesquisados; 

• Z α = Valor crítico do grau de confiança; 

• p = proporção populacional da categoria estudada; 

• q = proporção populacional da categoria não estudada (q =1 – p); 

• E = margem de erro da estimativa. 

•  

Considerando os dados do IBGE para o comércio geral, com exceção de 

atividades de reparação de veículos automotores e motocicletas, e o comércio 

atacadista de alimentos no estado do Rio de Janeiro da TAB. 3.2, pode-se determinar 

o tamanho da amostra desejada. 
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TAB. 3.2 – Quantidade de empresas atacadistas no Cadastro Central de Empresas 

do IBGE, por seção, divisão e grupo de atividades econômicas (CNAE 2.0), no Brasil 

e no estado do Rio de Janeiro, em 2014 

Brasil e Unidade 

de Federação 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE 2.0) 

Número de 

empresas 

Rio de Janeiro 

Seção G – Comércio geral; exceto reparação de 

veículos automotores e motocicletas 
114.449 

Grupo 46.3 – Comércio atacadista especializado em 

produtos alimentícios, bebidas e fumo 
2.912 

FONTE: SIDRA - IBGE (2014) 

 

Com isso, conforme indicado na TAB. 3.3, tem-se que a proporção populacional 

da categoria estudada p é igual a 2,54%. Assim, adotando-se α igual a 5%, o valor 

crítico da distribuição Z (α/2)  é de 1,96 e o erro amostral é de 10%. Por fim, o valor da 

amostra n é igual a 9,53, sendo considerado, então, no mínimo, 10 empresas para a 

coleta de dados. 

 

TAB. 3.3  – Valores considerados e valor final do cálculo da amostra 

Variável Valores 

α 5% 

Z (α/2) 1,96 

E 10% 

p=
��é���� ����������

��é���� �����
 2,54% 

n 9,53 

 

Portanto, a amostra para aplicação dos questionários engloba no mínimo 10 

empresas que distribuem alimentos perecíveis, especificando em hortifrutigranjeiros, 

chamado também de setor FLV (frutas, legumes e verduras). Além disso, também 

pode ser considerado que a margem de erro da estimativa seja menor, pois não há 
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disponibilidade pública no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) o 

número de empresas da divisão hierárquica das classes e subclasses, ou seja, a 

proporção da população da categoria estudada é menor ainda. Essa classificação 

hierárquica pode ser vista na TAB. 3.4. Ainda, há consideração do comércio em geral, 

pois há empresas atacadistas que possuem registro secundário, ou até mesmo 

primário, como comércio varejista. 

 

TAB. 3.4 – Classificação e divisão hierárquica do Comércio e do Comércio 

Atacadista em Produtos Alimentícios 

 

 

3.1.1.3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
 

De acordo com HOLGUÍN-VERAS et al. (2015), os operadores de carga podem 

estar situados em um único local, fora e próximo de uma área urbana, para obterem 

eficiência e economias de escala. Com isso, a prática de logística urbana de polos (ou 

Hierarquia  Código CNAE Descrição 

Seção G Comércio; Reparação de veículos automotores e bicicletas 

Divisão 46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas 

Grupo 463 
Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, 

bebidas e fumo 

Este grupo contém as seguintes classes 

4631-1 Comércio atacadista de leite e laticínios 

4632-0 
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, farinhas, amidos e 

féculas 

4633-8 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros 

4634-6 Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado 

4635-4 Comércio atacadista de bebidas 

4635-2 Comércio atacadista de produtos do fumo 

4637-1 Comércio atacadista especializado em prod. alim. não especificados anteriormente 

4639-7 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
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clusters) de distribuição de carga, onde encontram-se simultaneamente centros de 

distribuição, fabricantes, terminais de caminhões, instalações intermodais e entre 

outros, é uma abordagem que sugere o uso da terra de forma consolidada para um 

único tipo de atividade em uma área, a fim de reduzir impactos negativos em outras 

áreas urbanas, como as áreas residenciais e comerciais, por exemplo. 

Foi delimitada a área de estudo o estado do Rio de Janeiro. Com isso, e 

considerando a distribuição de alimentos, foram escolhidos dois locais para facilidade 

de captação de dados à pesquisadora, que possuem tais características sugeridas 

por HOLGUÍN-VERAS et al. (2015) e que são definidos aqui no Brasil como centrais 

de abastecimento: Central de Abastecimento do Estado do Guanabara – CADEG 

(FIG. 3.1) e Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - CEASA-RJ (FIG. 

3.2), respectivamente. 

 

 

FIG.  3.1 – CADEG: Área total cerca de 50.000 m² e área construída de 100.000 m² 

FONTE: CADEG (2016) 

 

 



  
 

80 
 

 

FIG.  3.2 – CEASA-RJ: Área total de 2.146.253 m² e área construída de 1.509.003 

m² 

FONTE: CEASA (2016) 

 

Além disso, a CADEG2 também é proveniente de uma prática de logística urbana, 

de realocação de grandes geradores de tráfego, que ocorreu durante a década de 50 

com a mudança do Mercado Municipal da Praça XV para Benfica (FIG. 3.3), possuindo 

as maiorias das características descritas, de problemáticas, de investimentos, de 

vantagens e desvantagens, sugeridas por HOLGUÍN-VERAS et al. (2015). E, em 

relação à CEASA-RJ3, unidade de Irajá, há uma antiga discussão da possibilidade de 

realocação para a Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, caso a Rodoviária 

do Rio de Janeiro, a Novo Rio, seja realocada por ser uma grande geradora de tráfego, 

tendo também outras opções de locais além do CEASA-RJ. 

                                            
2É comumente mencionada entre os termos central de abastecimento, mercado local, mercado das flores e pólo gastronômico. 
De acordo com BITAR (2014) e com alguns dos entrevistados, teve como início de 1900 para ser um pólo de comercialização e 
de distribuição de alimentos no município do Rio de Janeiro e redondezas, o Mercado Municipal, sendo uma estrutura do setor 
público, onde hoje se encontra a Praça XV, no Centro da capital. Com o crescimento populacional da região, durante a década 
de 50, foi desenvolvida uma série de projetos de reurbanização na cidade, um deles foi a construção de uma via expressa, a 
Avenida Perimetral, na qual seria necessário demolir o Mercado Municipal. Sendo uma área do setor público e visando melhorar 
o acesso à região central da capital, os produtores, comerciantes e distribuidores foram obrigados a sair do local. Com isso, após 
acordos entre as partes do setor público e privado, foi cedido um terreno aos atores do setor privado, “lesionados” na época, 
para construção do novo pólo de distribuição e comercialização de alimentos do estado, onde houve um altíssimo investimento 
para todos os envolvidos. Assim, a Cadeg, hoje, se situa no bairro de Benfica, a 5km num raio da Central do Brasil (FIG. 3.3), é 
do setor privado, e foi desenvolvida inicialmente para ser uma central de abastecimento, porém, com o decorrer das décadas 
teve problemas de mercado e, principalmente com a criação e concorrência da CEASA, precisou se adaptar e captar um novo 
mercado da atualidade, voltando a maioria das suas atividades para o comércio varejista, gastronômico e de flores. Entretanto, 
ainda é um importante ponto de referência na comercialização de alimentos, em geral. 
3 É do setor público, criado em meados na década de 60 e implantado na década de 70, com espaços arrendados à produtores, 
comerciantes e distribuidores, possuindo seis unidades espalhadas pelo estado a fim de melhorar o escoamento dos alimentos 
à população nos centros urbanos. A principal unidade está localizada no bairro de Irajá, a 17km num raio da Central do Brasil 
(FIG. 3.3). 
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FIG.  3.3 – Localização das unidades visitadas para pesquisa em campo (A) Cadeg 

e (B) Ceasa-RJ e dos pontos de referência centrais (C) Central do Brasil e (D) Praça 

XV, antigo Mercado Municipal 

IMAGEM: GOOGLE EARTH (2016) 

 

 

3.1.2 APLICAÇÃO E REGISTRO DOS QUESTIONÁRIOS 

 
 

Para a coleta de dados, a aplicação dos questionários foi realizada em visitas 

semanais, entre os meses de agosto e outubro de 2016 nas centrais de 

abastecimento. O questionário foi aplicado face a face a gerentes, coordenadores e 

sócios proprietários, de empresas atacadistas distribuidoras do setor de frutas, 

legumes e verduras, onde a pesquisadora descrevia inicialmente o significado e as 

características gerais da logística urbana e, em seguida, desenvolveu as perguntas 

fechadas seguindo o questionário semiestruturado e abrindo as respostas quando 

fosse necessário para descobrir mais sobre o item questionado.  

As entrevistas foram informais, duraram em torno de 30 minutos e foram 

transcritas, pois não houve autorização para gravações em alguns casos. No total, 

foram contatadas 59 empresas que distribuíam e apenas 14 retornaram os 

questionários. Entretanto, as 14 empresas já validam a pesquisa pois foi atingido o 

número mínimo da amostra, de 10 empresas, descrito anteriormente na seção 3.1.1.2 

e podendo considerar um erro menor do que os 10% da margem de erro da estimativa.  
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Além disso, muitos dos comerciantes atacadistas que foram contatados não 

distribuem, mas são considerados como “pontos” de comercialização entre produtores 

e consumidores, denominados na literatura como intermediários (BATALHA, 2009). 

Foi observado um intenso fluxo de veículos e filas de espera a esses pontos em 

relação aos clientes que buscam. Outra observação considerada, é que os 

intermediários também possuem atividades operacionais internas e equipamentos 

logísticos semelhantes com os atacadistas distribuidores, pois adquirem um grande 

volume de mercadoria a ser fragmentada e organizada para comercialização, além de 

funcionários ao carregamento dos veículos dos clientes que buscam. 

Apesar de não atuarem, também são importantes ao desenvolvimento da logística 

urbana. HOLGUÍN-VERAS et al. (2015) também sugere sete práticas de logística 

urbana a esses “pontos”, considerando principalmente a infraestrutura da área de 

carga e descarga e as formas manuais e mecânicas de carregamento e 

descarregamento aos veículos. Estas práticas também são aplicadas aos 

estabelecimentos de clientes receptores de mercadorias, pois englobam pontos de 

áreas de carga e descarga que geram conflitos assim como nos locais onde se situam 

os intermediários. Este grupo de práticas e de atores podem ser futuramente 

estudados com outros questionários, considerações e ponto de vista do pesquisador. 

 

 

 

  



  
 

83 
 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Este capítulo apresenta os resultados referentes às entrevistas realizadas sobre 

as características da distribuição de alimentos perecíveis em áreas urbanas. 

Inicialmente, é realizada a caracterização das empresas entrevistadas quanto às 

variáveis de operação. Em seguida, são feitas análises quanto aos procedimentos de 

distribuição baseados nos conceitos da logística urbana. Por último, é realizada uma 

análise sobre a influência das variáveis de operação na decisão da empresa pelo uso 

da logística urbana. 

 

4.1 EMPRESAS PESQUISADAS 

 

 

Conforme descrito na seção 3.1.2, a amostra da pesquisa é formada por quatorze 

empresas que atuam no segmento de comercialização e distribuição urbana de 

alimentos perecíveis. Destas, três empresas se situam na CEASA-RJ e as demais na 

CADEG. A proporção de maior número na CADEG se deve à facilidade de acesso ao 

local, às condições de segurança aos pedestres e pelo fato de ter mais empresas de 

menor porte, que se mostraram mais abertas às pesquisas.  

Com isso, uma consideração a parte neste trabalho foi a classificação do porte da 

empresa em relação ao tamanho da sua frota, uma vez que o foco da pesquisa trata 

do processo de distribuição. Esta classificação não é oficial e é adotada apenas para 

distinguir as análises realizadas. Assim, empresas que continham até oito veículos 

foram consideradas de pequeno porte e as que possuíam maior quantidade, de maior 

porte. 

Do total das empresas pesquisadas, quatro atuam no ramo da distribuição de 

alimentos perecíveis há mais de cinquenta anos e já estiveram presentes em ambas 

centrais de abastecimento. A TAB. 4.1 apresenta as características gerais das 

empresas entrevistadas. 

 



  
 

84 
 

TAB. 4.1  – Características gerais dos distribuidores entrevistados 

Empresa 
Tamanho da 
frota (nº de 
veículos) 

Tempo médio de 
atividade no 

setor (em anos) 
Localização  Principais locais de 

abastecimento 

UN. 1 25 CEASA-RJ Escolas públicas e ONGS 

R.V. 2 10 CEASA-RJ Mercados e restaurantes locais 

M.C.C. 2 2 CADEG Restaurantes e lanchonetes 

C.A.L. 2 40 CADEG Restaurantes e mercados locais 

S.R. 10 5 CADEG 
Restaurantes, hotéis, escolas, 

cozinhas industriais 

C.A. 1 50 CADEG Restaurantes  

T. 1 40 CADEG Restaurantes e lanchonetes 

UM. 5 60 CADEG 
Restaurantes, feirantes e 

lanchonetes 

Z.C. 1 10 CADEG 
Restaurantes, feirantes, 
lanchonetes/quiosques 

C.M. 3 20 CADEG 
Mercados locais, lanchonetes, 

hotéis 

A.D. 3 2 CADEG Restaurantes 

G.B. 16 50 CEASA-RJ Super. e hipermercados 

F.V. 9 70 CADEG Restaurantes, hotéis e escolas 

F.T. 2 15 CADEG 
Hospitais, escolas, restaurantes e 
bares, lanchonetes, academias, 

clubes 

Nota: Área em destaque – empresas consideradas de maior porte para análise 

 

Os locais das entregas realizadas pelas empresas entrevistadas se situam em 

bairros do Centro e da Zona Sul do Rio de Janeiro. Apesar de se concentrarem no 

período da manhã, muitas entregas ocorrem de acordo com o funcionamento dos 

estabelecimentos receptores em horários comerciais, principalmente no caso de 

super/hipermercados, mercados locais e caterings. Além disso, também foi verificado 

que os distribuidores recebem muitos clientes e fornecedores em seus 

estabelecimentos para a retirada de mercadoria, o que gera congestionamentos locais 
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tanto nos pátios quanto nas vias públicas dos arredores das centrais, que podem 

atrasar as entregas até o início da tarde. 

As análises individuais das quatorze empresas entrevistadas com relação às 

práticas de logística urbana e à caracterização das mesmas por meio das variáveis 

de operação são apresentadas no ANEXO V. A seção a seguir apresenta a análise 

categorizada das empresas por meio das variáveis de operação e a análise das 

práticas de logística urbana na cadeia de distribuição de alimentos perecíveis em 

áreas urbanas. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS POR MEIO DAS VARIÁVEIS DE 

OPERAÇÃO 

 
 

As empresas analisadas nas centrais de abastecimento são atacadistas 

distribuidores do setor FLV (frutas, legumes e verduras) e fornecem para toda a região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Dentre os quatorze entrevistados, três 

foram considerados de maior porte (S.R., G.B e F.V.) em relação a frota, indicadas na 

TAB. 4.1. 

Para o processo de caracterização das empresas, foi adotado o mesmo 

procedimento de identificação das variáveis de operação apresentado na seção 

2.3.5.1 e a construção de uma tabela resumo similar a TAB. 2.3., indicando as 

empresas e as variáveis adotadas pelas mesmas.  

O formulário da primeira parte do questionário (ANEXO III) teve como base essas 

variáveis de operação, apresentando oito questões  que permitem investigar as 

principais atividades operacionais dos entrevistados. Uma breve descrição de cada 

questão é apresentada na TAB. 4.2. 
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TAB. 4.2  - Questões referentes às variáveis de operação para caracterização das 

empresas entrevistadas 

QUESTÃO DESCRIÇÃO 

1. Frequência das viagens 
Verificar a quantidade de viagens ao dia, na semana ou no 
mês 

2. Carregamento e descarregamento  
Identificar as características da carga e descarga em áreas 
de estacionamento e pátios, além dos equipamentos 
utilizados 

3. Características das entregas 
Verificar o número médio de entregas por viagem, volume 
médio de cada entrega 

4. Tipo de veículo de carga Verificar a frota e a capacidade dos veículos 

5. Período das entregas 
Madrugada (0:00 às 6:00), manhã (6:00 às 12:00), tarde 
(12:00 às 18:00) e noite (18:00 às 00:00) 

6. Volume de ocupação da carga no 
veiculo 

Verificar o percentual de ocupação de carga do veículo 

7. Forma de entrega 
Identificar se as entregas são realizadas por veículo 
próprio, serviço terceirizado ou pelo cliente coletando 

8. Pontos de entrega Identificar os principais clientes e pontos de entrega 

 

Assim, a síntese geral de respostas das empresas em relação às características 

de suas atividades operacionais é apresentada na TAB. 4.3 e, em seguida, são 

apresentadas as análises de cada variável de operação.  
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TAB. 4.3 - Variáveis de operação para caracterização das empresas entrevistadas 

 

 

Categoria Variável 

EMPRESAS 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

Maior porte Menor porte 

S
.R

. 

G
.B

. 

F
.V

. 

U
N

A
. 

R
.V

. 

M
.C

.
C

. 

C
.A

.L . 

C
.A

. 

T
. 

U
M

E
. 

Z
.C

. 

C
.M

. 

A
.D

. 

F
.T

. 

46. Variáveis 
logísticas 

47. Frequência 

Diária X X X  X X X X X X X X X X 92,3 
Semanal    X X          14,3 
Quinzenal               0,0 

Mensal     X          7,1 

48. Carga e 
descarga 

Caixas X X X X X X X X X X  X X X 92,3 
Sacos X     X X   X X  X X 50,0 
Paletes  X        X    X 21,5 

Carrinho manual X X X X X X X X X X X X X X 100 
Paleteira  X        X     14,3 

49. Volume de 
entrega 

Menor que 3,5 
ton. 

X X   X  X X X X X X X X 78,6 

Maior que 3,5 
ton. 

X X X X X X    X     50 

50. Variáveis 
tecnológicas e 
organizacionais 

51. Tipo do 
veículo 

Leve X X X  X  X X X X X X X X 85,7 
Semipesado X X X X X X    X    X 57,1 

Pesado  X             7,1 
Refrigerado X X  X      X     28,6 

Uso de 
biocombustíveis 

              0,0 

Nota: X – variável identificada 
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TAB. 4.3 (Cont.)  - Variáveis de operação para caracterização das empresas entrevistadas 

 

52. Categoria Variável 

EMPRESAS 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s
 

Maior porte Menor porte  

S
.R

. 

G
.B

. 

F
.V

. 

U
N

A
. 

R
.V

. 

M
.C

.C
. 

C
.A

.L
. 

C
.A

. 

T
. 

U
M

E
. 

Z
.C

. 

C
.M

. 

A
.D

. 

F
.T

. 

53. Variáveis 
tecnológicas e 
organizacionais 

Período de 
entrega 

Madrugada X X X  X X X  X X X  X X 78,6 
Manhã X X X X X X X X X X X X  X 85,7 
Tarde  X  X  X      X  X 35,7 
Noite X         X     14,3 

Ocupação 
do veículo 

Menor que 50%               0,0 
Entre 50-70%            X X X 21,5 

Maior que 70% X X X X X X X X X X X    78,6 

Tipo de 
entrega 

Clientes buscam  X   X X  X X X X X X  64,3 
Terceirizado     X  X X       21,5 
Frota própria X X X X  X  X X X X X X X 85,7 

Locais de 
entrega 

Ho.Re.Ca’s  X  X   X X X X X X X X X 78,6 
Institutos 

Governamentais 
e ONGs 

X  X X          X 28,6 

Refeitórios 
corporativos 

X  X           X 21,5 

Varejo 
corporativo 

 X             7,1 

Varejo 
Independente 

 X X  X  X       X 35,7 

Canais 
alternativos 

  X       X X X  X 35,7 

Nota: X – variável identificada 
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4.2.1 FREQUÊNCIA DAS VIAGENS 

 
 

De acordo com a TAB. 4.3, a atividade de distribuição ocorre diariamente para a 

maioria das empresas (92% das respostas). Para todos os entrevistados, as entregas 

podem variar muito com a época do ano, aumentando consideravelmente em períodos 

festivos.  

As viagens ocorrem de forma dinâmica e dependem da quantidade de 

mercadorias adquiridas pelos clientes. Assim, conforme ilustra a FIG. 4.1, uma viagem 

pode realizar apenas uma entrega para um cliente, pode realizar entregas numa rota 

para um único cliente que possui uma rede de estabelecimentos ou, ainda, realiza as 

entregas numa rota para um grupo de clientes numa determinada área. Além disso, o 

veículo pode retornar para a empresa e realizar uma outra jornada com uma ou mais 

entregas. 

 

 

    

  

 

 

FIG.  4.1 - Esquematização simplificada das entregas 

 

Cada empresa possui uma cartela de clientes e estes não recebem as 

mercadorias todos os dias, podendo receber em dias alternados ou uma vez na 

semana. As empresas de maior porte realizam mais viagens ao dia por terem um 

número maior de veículos, além de terem um maior volume de entrega por cliente.  
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4.2.2 CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO 

 
 

O carregamento das mercadorias nas centrais e a descarga nos clientes ocorrem, 

em geral (92% das empresas), em caixas plásticas ou de madeira, sendo realizadas 

praticamente de forma manual e em carrinhos de mão. As empresas utilizam sempre 

esse equipamento de apoio logístico, mesmo que seja tracionado totalmente por 

propulsão humana.  

Esses carrinhos, conforme a FIG. 4.2, carregam em torno de 700 kg. Embora o 

recomendado para os funcionários é de até 350 kg por “viagem” (do depósito/loja até 

o veículo a ser carregado/descarregado), foi observado que alguns funcionários 

chegam a carregar até 1200 kg, devido a “unitização”, para terminar mais rápido o 

carregamento ou descarregamento e reduzir o tempo total da entrega e do veículo na 

rua até o seu retorno. 

 

 

FIG.  4.2 - Carregamentos das mercadorias por propulsão humana na CEASA-RJ 
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O pequeno percurso dos carrinhos saindo das lojas até os veículos se torna muito 

perigoso nas rampas das centrais ou em calçadas das vias públicas, principalmente 

quando há desníveis ou buracos, tanto para o próprio carregador e para as demais 

pessoas em volta (FIG. 4.3). 

 

 

FIG.  4.3 – Carregador aguardando no sinal para retornar ao veículo após 

descarregar as mercadorias no cliente 

 

O uso de paletes, na maioria dos casos, é de acordo com a recomendação da 

legislação da Vigilância Sanitária para evitar o contato das caixas e dos alimentos com 

o chão, e não para fins logísticos (FIG. 4.4).  
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FIG.  4.4 – Paletes usados para suspensão das mercadorias em relação ao chão 

nas centrais de abastecimento 

 

Entretanto, apenas duas empresas possuíam paleteiras, UME. e G.B., pois, 

dependendo da área de recebimento do cliente, o descarregamento ocorre 

manualmente e de forma delongada, como no caso de restaurantes sem área de 

estacionamento e de descarga, por exemplo. No caso dos super e hipermercados, 

estes possuem área própria de descarregamento para paletes (FIG. 4.5). 

 

 

FIG.  4.5 – Paletes para movimentação das mercadorias 
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4.2.3 CARACTERÍSTICAS DO VOLUME DAS ENTREGAS 

 
 

As características das entregas são descritas nesta seção conforme a quantidade 

média de clientes por viagem, tipo de mercadoria e volume médio de cada entrega. 

Os distribuidores que possuem maior número de viagens diárias são os de maior 

porte. Por terem um maior número de veículos, estes distribuidores acabam 

conseguindo atender uma cartela maior de clientes, ou possuem clientes que 

adquirem uma maior quantidade de mercadorias, de modo que transportam um 

volume maior de mercadorias.  

No caso da empresa G.B., os veículos podem fazer apenas uma viagem com uma 

entrega, devido ao grande volume da mercadoria adquirida pelo cliente, em média 200 

caixas de 10 a 20 kg. Ou ainda, a viagem pode ter mais de uma entrega, com veículo 

totalmente carregado, para estabelecimentos do mesmo cliente em locais diferentes.  

Além disso, os clientes podem ser agrupados no dia conforme os tipos das 

mercadorias a serem entregues. No caso da empresa S.R., as entregas para mais de 

um cliente em uma única viagem são programadas devido a especificidade ou 

sazonalidade da mercadoria, como morangos, por exemplo. O veículo carregado 

apenas com morangos irá entregar somente para os clientes que adquiriram essa 

mercadoria, em média de 20 caixas de 5kg a 10kg por cliente. 

As empresas de menor porte, em média, realizam pelo menos uma viagem ao dia 

realizando de uma a cinco entregas para clientes diferentes, com cerca de 20 caixas 

de 20kg a cada parada. Os volumes das mercadorias adquiridas pelos clientes e, 

consequentemente, as viagens ao dia podem aumentar significativamente nos 

períodos festivos. As jornadas normalmente iniciam a partir das 6:00 AM e não tem 

previsão de volta devido a imprevisibilidade no trânsito.  

No caso da A.D., a distribuição atende somente a restaurantes e cafeterias do 

centro do Rio de Janeiro, ao redor da região da Central e da Rua Marechal Floriano 

e, ainda neste local, a empresa utiliza um imóvel como depósito às mercadorias 

destinadas aos clientes. O veículo realiza apenas uma viagem diária ao depósito, 

descarrega as mercadorias e volta para a central. Entretanto, a empresa possui vários 
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clientes na região e realiza as entregas por meio dos carrinhos de mão através das 

calçadas. 

Observa-se, pela TAB. 4.3, que o volume de entrega das viagens pode ser menor 

que 3,5 toneladas em 78% das empresas, e que, nesses casos, são utilizados veículos 

leves de carga como vans e VUCs, conforme a FIG. 4.6. Entretanto, apenas 50% das 

empresas transportam mais que 3,5 toneladas por possuírem veículos semipesados 

em suas frotas. Assim, estes são escalonados conforme o aumento do volume das 

mercadorias transportadas, que depende dos clientes ou de grande demanda em 

períodos festivos. 

 

 

FIG.  4.6 – VUC com capacidade de 3,0 toneladas de carga 

 

4.2.4 TIPO DE VEÍCULO 

 
 

Em relação ao tipo de veículo, 86% das empresas possuem veículos leves de 

carga, que transportam menos que 3,5 toneladas, entre eles VUC, van, pick-ups, 

furgão, motocicleta e entre outros. 57% das empresas também possuem veículos 

semipesados, caminhões entre 3,5 a 16 toneladas (FIG. 4.7). Apenas a empresa G.B. 

utiliza veículo pesado, caminhão de 25 toneladas. Não foi constatado o uso de 

veículos que utilizam biocombustíveis. 
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Mesmo que alguns possuam veículos semipesados e pesados, os entrevistados 

responderam que a maioria das entregas é realizada por VUC. 

 

 

FIG.  4.7 – Veículo semipesado com capacidade de 12,5 toneladas de carga 

 

4.2.5 PERÍODO DE ENTREGA 

 
 

A divisão dos horários em períodos foram madrugada (0:00 às 6:00), manhã (6:00 

às 12:00), tarde (12:00 às 18:00) e noite (18:00 às 00:00). O período das entregas é 

realizado em grande maioria (76% das respostas) na parte da madrugada e da manhã. 

Apenas duas empresas realizam entregas à noite, a S.R e a Z.C, de modo a evitar 

congestionamento e perda de tempo. Em relação as que entregam à noite, os 

entrevistados não consideram a questão da segurança como uma problemática, pois 

a carga perecível é de baixo valor comparada a outras cargas, tais como os 

eletrônicos, por exemplo, e os veículos possuem seguro. 

Além disso, a maioria das empresas tem início de funcionamento nas centrais de 

abastecimento de 0:00 e término às 10:00, praticamente fora do horário comercial. 

Porém, algumas acabam estendendo o horário de funcionamento até o início da tarde 
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devido alguns clientes receberem as mercadorias somente em horário comercial (de 

8:00 às 17:00). 

 

4.2.6 OCUPAÇÃO DA CARGA NO VEÍCULO 

 
 

Constatou-se que 76% das empresas realizam a consolidação de carga, com 

taxas de ocupação do veículo superiores a 70%, procurando fazer o mínimo de 

viagens possíveis. Entretanto, a empresa F.V. possui um veículo para cada cliente, 

alguns deles veículos semipesados, não havendo troca de veículo conforme a 

capacidade devido algumas exigências dos clientes, como hospitais e escolas, e, com 

isso, o veículo acaba circulando com menos de 50% de sua capacidade de carga.  

Outra consideração apontada por três empresas de menor porte (CM, AM e F.T.), 

é o fato delas não conseguirem melhorar a ocupação por terem veículos semipesados 

e isto tem sido constante devido à redução de vendas causada pela crise econômica 

atual. 

 

4.2.7 TIPO DE ENTREGA 

 
 

Em relação ao tipo da entrega, foi considerado que as distribuições podem ser 

realizadas por meio de frota própria, por serviço terceirizado ou pelo próprio cliente 

buscando, 86% das empresas possuem veículos próprios, sendo as demais com 

terceirizados. A empresa F.T. realiza o serviço de frete terceirizado para entrega das 

mercadorias, seja para clientes que se juntam para comprar uma variedade de 

produtos ou outros comerciantes que precisam de um veículo maior para entrega.  

Outro ponto observado foi que 64% das empresas possuem clientes que buscam 

as mercadorias com veículos próprios ou terceirizados, gerando um fluxo de veículos 

contrário (FIG. 4.8). Assim, há competição por espaços nos pátios e atrasos em 



  
 

97 
 

algumas entregas por frota própria, tendo como consequência retornos tardios dos 

veículos e extensão do horário de funcionamento da empresa até o início da tarde. 

 

  

FIG.  4.8 – Veículos de distribuidores e de clientes nos pátios das centrais 

 

4.2.8 LOCAIS DE ENTREGA 

 
 

Os pontos de abastecimento, em grande maioria, são restaurantes, hotéis e 

lanchonetes, com 76% das empresas. Apenas a G.B. distribui para redes de hiper e 

supermercados (varejo corporativo), com concentração maior de entrega na Zona Sul 

da capital. É a única do setor FLV a ter um grande centro de distribuição dentro da 

CEASA-RJ e no estado do RJ, onde também recebe outras redes de supermercados 

que buscam as mercadorias. A frequência de distribuição é constante no decorrer do 

dia, iniciando as 6:00, havendo planejamento e monitoramento para a volta do veículo.  
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As outras duas empresas de maior porte distribuem para hotéis, escolas, 

hospitais, cozinhas industriais, cantinas corporativas e restaurantes, sendo 

considerados como clientes importantes para os entrevistados e a maioria se 

concentra na zona sul do Rio de Janeiro. 

As empresas de menor porte possuem como clientes pequenos restaurantes, 

lanchonetes de ruas, mercados e hortifrútis locais, bares, cafeterias, academias, 

feirantes, clubes e quiosques de praia. 

 

4.3 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE LOGÍSTICA URBANA  

 
 

Esta seção apresenta a análise geral das respostas ao questionário sobre as 

práticas adotadas pelas empresas entrevistadas, de acordo com os conceitos de 

logística urbana. Inicialmente, são apresentadas as práticas verificadas nas atividades 

dos distribuidores e, em seguida, aquelas não verificadas, mas que a adoção é de 

interesse pelos mesmos. 

 

4.3.1 PRÁTICAS VERIFICADAS E ADOTADAS PELOS DISTRIBUIDORES  

 
 

O processo de verificação das práticas foi baseado no questionário da segunda 

parte da entrevista que investiga as práticas de logística urbana na distribuição do 

setor de FLV (ANEXO IV), e, assim como na seção 4.2, foi construída uma tabela 

resumo similar a TAB. 2.4. 

Para uma visão geral das respostas dos distribuidores, a TAB. 4.4 apresenta as 

respostas das empresas em relação às práticas de logística urbana. As análises 

individuais sobre as respostas do questionário são apresentadas no ANEXO V.  
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TAB. 4.4 -  Práticas da logística urbana verificadas nas atividades das empresas 

PRÁTICAS 

EMPRESAS 

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

Médio porte Menor porte 

S
.R

. 

G
.B

. 

F
.V

. 

U
N

A
. 

R
.V

. 

M
.C

.C
. 

C
.A

.L
. 

C
.A

. 

T
. 

U
M

E
. 

Z
.C

. 

C
.M

. 

A
.D

. 

F
.T

. 

1. Participação em um polo de 
comercialização 

X X X X X X X X X X X X X X 100 

2. Aumentar/construir as áreas e sinalizações 
para carga e descarga 

 X             7,1 

3. Certificação/reconhecimento de programas e 
incentivos 

              0 

4. Sistemas de informação em tempo real dos 
veículos 

X X X X X X X X X      64,3 

5. Realiza programação do percurso dos 
veículos 

X X X X X X X X X X X X   85,7 

6. Realiza programação do horário de entrega 
para reduzir o tempo de espera 

 X X X   X X X X X   X 64,3 

7. Entrega programada e voluntária em 
horários noturnos (fora do horário de picos) 

X  X       X    X 28,6 

8. Realiza mudança de veículo de acordo com 
volume da carga 

X X        X  X X  35,7 

9. Aceitaria mudança de local de grandes 
geradores de tráfego 

X   X X          21,4 

10. Contratação de especialista em TUC  X             7,1 

11. Realiza treinamento de funcionários 
específicos em TUC  X   X          14,3 

12. Parcerias com grupos ou empresas para 
qualidade/melhoria do TUC 

 
X X       X     21,4 

% de ocorrências 50 75 50 42 42 25 33 33 33 50 25 2 5 17 25  

Nota: X = prática verificada 
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Observa-se na TAB. 4.4 que, dentre as doze questões, quatro estão presentes 

nas atividades em mais de 50% das empresas, quais sejam: 

 

• Participação em um polo de comercialização (100%):  devido a escolha dos 

locais de pesquisa, todas as empresas responderam que estão nas centrais por 

terem fácil acesso à Av. Brasil, tanto para distribuir quanto para receber as 

mercadorias. Além disso, a maioria dos entrevistados mencionaram que as 

centrais são importantes pontos de referência na comercialização de FLV, pois 

todo empreendimento relacionado a alimentação recorre primeiro às centrais afim 

de encontrar fornecedores e preços no atacado. 

 

A implantação dos polos de distribuição e comercialização é uma prática da 

logística urbana relevante e que foi apresentada na seção 2.3.5.2 com características 

para melhoria, controle e redução do fluxo dos veículos de carga nas áreas urbanas. 

Entretanto, a central de abastecimento, que é um polo de distribuição, é direcionada 

para outro foco, principalmente do ponto de vista do poder público, para permitir o 

acesso garantido de alimentos à população localizada em áreas importantes 

economicamente e distante de áreas rurais produtoras. Por isso, sequencialmente, 

foram criados o Mercado Municipal, a CADEG e a CEASA no estado do RJ para 

fornecimento dos alimentos à população, conforme apresentado na seção 3.1.1, e 

teve grande participação dos setores público e privado em conjunto, mas sem 

interesse na melhoria do fluxo de veículos na distribuição em áreas urbanas. Contudo, 

é importante ressaltar que o desenvolvimento de um novo polo de comercialização e 

de distribuição deve ser planejado e analisado, pois requer um altíssimo investimento 

a longo prazo, para em um futuro não ser demolido como ocorreu com o Mercado 

Municipal do Rio de Janeiro, por estar numa localização, que com o tempo, se tornou 

errada. Ou ainda, ter o foco das atividades modificado, também com o tempo, como 

ocorreu com a CADEG devido à criação do CEASA. 

Outra prática que envolve os polos de comercialização é a mudança intermodal. 

Porém, no caso do food mile, LÓPEZ et al. (2015) e OTTEMÖLLER & FRIEDRICH 

(2016) recomendam o uso do modal rodoviário por se ter menos perda ou dano à 
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mercadoria perecível. Devido às condições geográficas e ao fato de o Brasil ser um 

país totalmente rodoviário, principalmente em relação às áreas urbanas e de produção 

de alimentos, as recomendações de mudança modal se adaptam apenas à mudança 

do tamanho do veículo no last mile, pois, quanto menor, menos poluente e menor a 

ocupação do uso do solo nas vias.  

 

• Programação do percurso dos veículos (85,7%):  como forma de planejar o 

menor ou melhor percurso e em menor tempo, com o auxílio de ferramentas 

disponíveis na internet e no celular. Apesar da maioria responder que realiza um 

roteiro prévio de trajetos, nenhuma das empresas demonstrou uso de ferramentas 

SIG para planejamento das rotas. 

 

 

• Uso de sistemas de informação em tempo real dos veí culos (64,3%):  

principalmente para averiguar onde estão os veículos em caso de roubo, acidentes 

ou congestionamento intenso por meio de seguradoras. 

 

Assim, é observado que a roteirização e monitoramento em tempo real não são 

informatizados com equipamentos de GPS e Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), como Transcad e QGis. Existe um interesse e uma adoção “manual” dessas 

práticas, porém elas não são implementadas com uso da tecnologia da informação 

devido ao alto custo e a necessidade de funcionário qualificado. Outra justificativa pela 

não utilização, como citado na seção 4.2.5, é que a carga perecível ser de baixo valor 

quando comparada as outras cargas. De acordo com OTTEMÖLLER & FRIEDRICH 

(2016), as cargas perecíveis são realmente caracterizadas como produtos de baixo 

valor, o que influencia na decisão do uso de monitoramento da carga. Para os 

distribuidores, o veículo passa a ser mais importante do que a própria mercadoria e, 

por isso, a atenção dos investimentos muitas vezes são voltados para o 

monitoramento do veículo, principalmente nas empresas de menor porte. 
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• Programação do horário de entrega para reduzir o te mpo de espera (64,3%) : 

esta prática é realizada de acordo com o cliente, sendo necessário o 

estabelecimento estar aberto e com um funcionário para receber as mercadorias. 

Também depende muito da relação vertical entre os atores. 

 

Assim, as empresas entrevistadas se mostraram preocupadas com o 

compromisso da pontualidade entre o distribuidor e o receptor, relatando haver um 

certo descaso, por parte dos clientes, no recebimento pontual da mercadoria ao 

descarregamento. Além disto, na maioria dos casos, os clientes não estão esperando 

pela mercadoria, principalmente, quando os receptores são estabelecimentos como 

hotéis e restaurantes. De maneira geral, os entrevistados relatam que, embora o 

período da entrega tenha sido previamente combinado entre as partes durante o 

horário comercial, os clientes não reservam uma vaga/área de estacionamento para 

descarga ou não impõem uma pessoa fixa para o recebimento da mercadoria. O 

veículo é estacionado na via pública à espera de algum funcionário e, em muitos 

casos, o caminhão permanece ligado para os motoristas não serem advertidos ou 

multados pelos fiscais de trânsito. 

De forma análoga, as práticas menos utilizadas pelas empresas, ou seja, inferior 

a 15% de adoção são:  

 

• Certificação/reconhecimento de programas e incentiv os (0%):  ainda não 

existe nenhum programa desse tipo no país. Além de tudo, os entrevistados 

apontaram que a certificação seria um custo a mais para a empresa e, por isso, 

não a adotaria. No momento, o ideal seria um reconhecimento entre os próprios 

atores do que uma certificação, que requer muitos custos envolvendo a 

fiscalização. 

 

• Aumentar ou construir áreas e sinalizações para car ga e descarga (7,1%):  

como identificado na seção 4.2.1, os distribuidores relatam que são diversos 

problemas relacionados à infraestrutura dos locais de descarga, como calçadas 
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com desníveis irregulares, além de não haver rampas de acesso nas calçadas de 

estabelecimentos. Todas as empresas mencionaram a necessidade de 

construção e sinalização nas vias públicas para o adequado carregamento e 

descarregamento do veículo, tanto para os funcionários quanto para a população.  

 
 

 
Além de gestores entrevistados, alguns funcionários expressaram as suas 

respectivas experiências nas ruas. Foram relatados, por motoristas das empresas 

S.R. e F.V., a falta de estacionamento nas vias públicas e os problemas de 

infraestrutura, bem como dificuldades com fiscais de trânsito e clientes durante o 

descarregamento sem área adequada (FIG. 4.9).  

 

FIG.  4.9 – Veículo estacionado sobre a calçada 

 

Entretanto, apesar de necessárias, as modificações nas calçadas para criação de 

vagas de estacionamento ocorrem em conjunto dos setores público e privado ou 

somente do setor público. De fato, as vagas de estacionamento em vias públicas e 

em pátios onde ocorrem carga e descarga deveriam ser fiscalizadas, para que a 

infraestrutura existente acomode a demanda pelas vagas e evite os estacionamentos 

duplos, como o veículo ocioso na vaga e ao lado dele o veículo com carga. 
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• Contratação de especialista em TUC (7,1%): a maioria das empresas não 

possui interesse por desconhecer ou não considerar importante. Apenas a 

empresa G.B. contrata uma vez por ano um especialista para consultoria em 

distribuição de carga, afim de aumentar o conhecimento e a competitividade da 

empresa na área.  

 

A G.B. é a única empresa que possui um centro de distribuição logístico no RJ, 

além de outros CDs nos estados de SP e MG, com funcionários qualificados e 

treinados em logística e transporte de carga. Embora autores como SOHAL et al. 

(2006), WHITE et al. (2011), BERGANTINO et al. (2013), JAIME et al. (2014), LEWIS 

et al. (2014), MORGANTI & GONZALEZ-FELIU (2015) proponham a contratação de 

especialistas em TUC para a gestão da distribuição, os distribuidores preferem investir 

ainda na mão de obra defasada que existe nas atividades operacionais.  

 

De acordo com um dos sócios da empresa UME., com 50 anos de experiência no 

setor FLV, há necessidade na melhoria da qualificação dos funcionários em geral no 

mercado de hortifrutigranjeiros. A maioria dos empregados não têm formação básica, 

isto era mais recorrente e usual nas décadas de 70 e 80. Mas, atualmente, o 

proprietário vê isso como um problema social que deve ser resolvido, recebendo o 

apoio da empresa e acreditando que esta medida é mais essencial do que contratar 

um especialista ou treinar um funcionário em TUC. Apenas a G.B. possui o quadro de 

funcionários fixos com no mínimo ensino básico. 

 

• Treinamento de funcionários específicos em TUC (14, 3%): assim como na 

prática anterior, não há interesse por desconhecimento ou reconhecimento da 

importância sobre o tema para as empresas entrevistadas. Apenas as empresas 

G.B. e R.V. disseram realizar treinamento ao quadro de funcionários em relação ao 

TUC. 
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Para a empresa R.V., o treinamento de funcionários específicos em TUC envolve 

um treinamento inicial aos carregadores para informá-los sobre os possíveis acidentes 

que ocorrem nas vias urbanas, tanto no percurso com o veículo de carga quanto no 

momento do carregamento e descarregamento, principalmente, em áreas não 

sinalizadas. Também ocorrem problemas de saúde devido o esforço físico, assim são 

apresentadas algumas normas internas, equipamentos de segurança e forma de 

carregamento das caixas e dos carrinhos. Além disso, há treinamento referente ao 

uso e manuseio do cargueiro do veículo para reduzir as avarias na estrutura, pois este 

é terceirizado. 

A empresa G.B. também realiza estes treinamentos, tal como na empresa R.V., 

mas, para ela, a parte funcionários de gestão e planejamento da frota também entra 

na parte de treinamento em TUC. 

. 

 

4.3.2 ANÁLISE SOBRE O INTERESSE NA UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS NÃO 

ADOTADAS  

 
 

A segunda parte do questionário utilizado para investigar as empresas, conforme 

apresentado na seção 3.1.1.1, possuía duas etapas conforme as respostas com SIM 

e NÃO. A primeira etapa é sobre as práticas de logística urbana identificadas nas 

atividades dos distribuidores, apresentada na seção 4.3.1. A segunda sobre o 

interesse em adotar as práticas não utilizadas. Assim, nesta seção é apresentada uma 

análise das respostas sobre o interesse das empresas em relação à adoção das 

práticas. 

Na TAB. 4.5, estão destacadas em cinza as práticas não adotadas e as que estão 

selecionadas com “X” correspondem às empresas que teriam interesse em adotar. 
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TAB. 4.5 -  Práticas da logística urbana verificadas com interesse pelas empresas 

PRÁTICA 

EMPRESAS 

%
 d

o 
nú

m
er

o 
de

 
oc

or
rê

nc
ia

s
 

Maior porte Menor porte 

S
.R

. 

G
.B

. 

F
.V

. 

U
N

A
. 

R
.V

. 

M
.C

.C
. 

C
.A

.L
. 

C
.A

. 

T
. 

U
M

E
. 

Z
.C

. 

C
.M

. 

A
.D

. 

F
.T

. 

1. Participação em um polo de 
comercialização 

              0 

2. Aumentar/construir as áreas e 
sinalizações para carga e descarga X  X X X X X  X  X X X X 84,6 

3. Certificação/reconhecimento de 
programas e incentivos X X X X X X X  X     X 64,3 

4. Sistemas de informação em tempo real dos 
veículos 

         X     20 

5. Realiza programação do percurso dos 
veículos 

              0 

6. Realiza programação do horário de 
entrega para reduzir o tempo de espera X    X X         60 

7. Entrega programada e voluntária em 
horários noturnos (fora do horário de picos)  X    X X  X  X X   60 

8. Realiza mudança de veículo de acordo com 
volume da carga 

     X   X  X    33,3 

9. Aceitaria mudança de local de grandes 
geradores de tráfego 

 X         X    18,2 

10. Contratação de especialista em TUC X   X X    X      30,8 

11. Realiza treinamento de funcionários 
específicos em TUC 

X   X     X      25 

12. Parcerias com grupos ou empresas para 
qualidade/melhoria do TUC 

X 
  X X X   X  X X  X 72,7 

Nota: Área destacada = não foi verificada a prática          
          X = interesse pela prática 
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Assim como na seção 4.3, foram consideradas relevantes as práticas não 

adotadas que possuíssem pelo menos 50% de empresas interessadas. Das doze 

questões consideradas, excluiu-se a prática de participação em um polo de 

comercialização e distribuição. Dentre as onze, cinco delas são de interesse pelas 

empresas entrevistadas, conforme descrito a seguir: 

 

• Aumentar e construir áreas e sinalizações para carg a e descarga (84,6%): 

esta prática depende das autoridades públicas e, por isso, as empresas não a 

adotam. Porém, a questão de estacionamento foi mencionada pelas empresas 

como necessária para o desenvolvimento e para o tempo das operações, 

principalmente por serem manuais e com uso de carrinhos de carga e por 

propulsão humana, sendo um trabalho naturalmente lento e demorado conforme 

o peso das caixas ou dos sacos.  

 

Para os distribuidores, quanto mais próximo o veículo do estabelecimento do 

cliente, melhor é para realizar a descarga. Entretanto, algumas vias públicas não 

apresentam estacionamentos ou locais apropriados com sinalização para carga e 

descarga, de modo que os veículos, muitas vezes estacionam em locais não 

apropriados e atrapalham o bairro local. A FIG. 4.10, por exemplo, mostra um veículo 

estacionado em um ponto de ônibus, sendo descarregado em frente a uma loja de 

hortifrúti, que não possui sinalização adequada para descarregamento e 

estacionamento. 

As empresas entrevistadas declararam ter interesse em adotar esta prática tanto 

nas vias públicas para descarregamento quanto nas centrais de abastecimento. 

Porém, não podem modificar uma infraestrutura pública pois é responsabilidade do 

setor público. Com isso, é relevante destacar que também depende das próprias 

empresas, assim como seus clientes, levarem essas questões até quem possa 

resolvê-las. Por isso, uma interação forte entre todas as partes é necessária (SOHAL 

et al. (2006); GEBRESENBET et al. (2011); BERGANTINO et al. (2013); JAIME et al. 

(2014); LEWIS et al. (2014); OCHOA-ORTÍZ et al. (2014); ALHO & SILVA (2015); 
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MORGANTI & GONZALEZ-FELIU (2015); HOLGUÍN-VERAS et al. (2015); 

OTTEMÖLLER & FRIEDRICH (2016). 

 

 

FIG.  4.10 – Veículo estacionado no ponto de ônibus 

 

• Parcerias com grupos ou empresas para qualidade e m elhoria do TUC (73%):  

foi possível descobrir que dentro das centrais de abastecimento existem grupos e 

parcerias para melhoria do TUC durante as visitas de campo. Normalmente, 

ocorrem trocas de informações de maneira informal em palestras ou encontros 

com foco na distribuição de hortifrutigranjeiros. Porém, muitas das empresas 

questionadas desconhecem esses grupos ou alegam não possuírem tempo, pelo 

fato das atividades de distribuição serem muito puxadas em relação aos horários 

e as entregas que ocorrem mais de uma vez ao dia. Após o carregamento dos 

veículos, a área/loja de recepção das mercadorias ainda deve ser higienizada 

para o recebimento das próximas cargas do dia seguinte, seguindo as normas da 

ANVISA, tendo que estender o horário de trabalho até o início da tarde. Outra 

justificativa também é a falta interesse do próprio distribuidor, por achar que não 
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tem oportunidade para apresentar o ponto de vista da empresa. Isso volta à 

questão da interação vertical e horizontal entre os atores da cadeia de 

abastecimento urbano de alimentos. Os grupos e as parcerias já existentes 

deveriam promover convites mais abertos, transparentes e atrativos, do que um 

aviso colado num corredor, como ocorre atualmente. Foi identificado que esses 

grupos existem, mas somente alguns são atores diretamente convidados a 

participar. 

 

• Certificação/reconhecimento de programas e incentiv os (64,3%):  há 

interesse por parte dos entrevistados em adotar tal prática, mas ainda não existe 

um programa desse tipo no país, conforme mencionado na seção anterior. Os 

entrevistados reforçaram que não depende somente deles para desenvolver essa 

certificação e reconhecimento, sendo necessária a interação entre toda a cadeia 

de abastecimento urbano de alimentos como iniciativa privada de reconhecimento 

e apoio e/ou iniciativa do poder público a desenvolver a certificação.  

 

Como descrito na seção 4.3, a certificação seria um custo a mais para a empresa. 

Entretanto, o reconhecimento entre os próprios distribuidores ou pelos atores da 

cadeia de abastecimento pode valer mais a pena inicialmente, além de ser menos 

dispendioso. Como exemplo, a G.B., em SP, recebeu premiação e reconhecimento 

pela Associação Paulista de Supermercados e pela Nielsen Company na distribuição 

para super e hipermercados do setor de FLV e, no Rio de Janeiro, é considerada a 

maior empresa e melhor empresa de distribuição do setor nas centrais de 

abastecimento pelas demais empresas entrevistadas.  

De fato, como afirma WHITE et al. (2011) para o uso da certificação de qualidade 

da mercadoria (o alimento perecível), a implementação da logística urbana também 

acarretaria num custo extra a ser repassado para o cliente, que, por sua vez, 

repassaria o custo para a população. Assim, apesar de ser benéfica, a aceitação e 

uso da certificação para logística urbana deve ser analisada em todos os elos da 

cadeia e como ela impacta em cada elo até o consumidor final. 
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• Realiza programação do horário de entrega para redu zir o tempo de espera 

(60%): como foi observado na seção anterior, a implantação desta medida depende 

muito dos clientes, mas também se deve à organização interna da empresa e às 

áreas de estacionamento. 

A empresa R.V., por exemplo, relata que a prática não é adotada por causa dos 

clientes, pois não há um acordo entre as partes ao horário de entrega. Nas tentativas 

que ocorreram, muitos clientes não aceitavam a entrega no período noturno ou da 

madrugada. Outrossim, a empresa lida com clientes que buscam e fornecedores que 

trazem as mercadorias. Ainda, como foi apresentado na seção 4.2.7, ocorrem muitos 

fluxos e em direções contrárias num mesmo ponto para carga e descarga nas centrais. 

Com isso, ocorre o problema de “quem estaciona primeiro tem preferência na 

carga/descarga”. O caminhão de entrega da empresa chega vazio ao estacionamento 

e acaba tendo que esperar o cliente com frota própria carregar o veículo e, por 

consequência, há atraso na entrega da empresa. As vagas de estacionamento nas 

centrais também são utilizadas pelos veículos dos produtores, normalmente 

semipesados e pesados, que chegam para vender as mercadorias aos atacadistas 

distribuidores.  

 

• Entrega programada e voluntária em horários noturno s (60%):  também possui 

como problemática, segundo os entrevistados, os clientes, pois muitos deles só 

recebem em horário comercial. Apenas as empresas que possuem clientes que 

iniciam as atividades logo cedo, como, por exemplo, cafeterias e quiosques de 

praia, realizam as entregas noturnas.  

Os distribuidores relatam que, assim como os clientes, teriam custo extra com 

funcionários trabalhando a noite (de 6:00PM a 0:00 AM) caso mantivessem a carga 

horária de trabalho que possuem nos períodos de madrugada, manhã e tarde. 

Normalmente, as atividades se iniciam na madrugada (0:00 AM) e terminam no início 

da tarde, entre 12:00-16:00PM, totalizando mais do que 12 horas trabalhadas por dia, 

com extra noturno nos horários trabalhados na madrugada. Caso as empresas 

realizassem apenas entregas noturnas, após às 6:00 PM, terminariam antes de 6:00 

AM e adotariam 8 horas trabalhadas por dia, com o extra noturno. O diferencial 
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positivo das entregas noturnas apontado pelos distribuidores seria a redução das 

horas trabalhadas pelos funcionários, do número de funcionários e do consumo de 

combustível pelo veículo. Pois nos períodos da manhã e da tarde, os caminhões 

seguem percursos mais longos e com fluxo intenso devido as restrições de acesso 

para veículos de carga em determinadas vias, além da falta de vagas de 

estacionamentos nas ruas. 

A empresa G.B. relatou que teve uma boa experiência no período das Olimpíadas 

quando as entregas foram realizadas somente em período noturno, se estendendo à 

madrugada, havendo um bom fluxo dos veículos nas principais vias urbanas, que nas 

horas de pico estão com intenso congestionamento. Nesse período, o Ceasa-RJ teve 

que ajustar o horário de funcionamento devido à proximidade dos bairros onde 

ocorreram os jogos olímpicos. Como o Ceasa-RJ é administrada pelo setor público, 

todas as empresas situadas na central de abastecimento tiveram que se enquadrar 

aos horários impostos pela Prefeitura do Rio de Janeiro e, consequentemente, seus 

clientes também.  

Além da distribuição, as atividades das empresas se estendem à recepção de 

clientes que buscam, à fragmentação das mercadorias que chegam, à higienização 

dos depósitos e dos veículos, se estendendo até o período da tarde. As atividades 

operacionais dos distribuidores são diversas e podem influenciar na forma de como 

eles se relacionam com os demais atores da cadeia (clientes, fornecedores e outros 

distribuidores) e com o poder público (fiscalização, restrições de horários em vias, 

estacionamentos). Portanto, a seção seguinte realiza uma análise relacionando as 

variáveis de operação das empresas com as práticas de logística urbana realizadas. 

Desta forma, foi possível verificar se as variáveis influenciam na tomada de decisão 

para adoção das práticas pelas empresas, além do interesse pelas mesmas. 

 

4.4 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO SOBRE AS 

PRÁTICAS DE LOGÍSTICA URBANA 
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Nesta seção, são apresentadas as análises que relacionam as características das 

empresas, baseadas nas variáveis de operação, com as práticas de logística urbana 

adotadas pelas mesmas. Conforme apresentado na seção 4.1, foi considerada a 

categorização das empresas quanto ao seu porte, em função do número de veículos. 

Desta forma, a TAB. 4.6 apresenta as empresas agrupadas conforme o número de 

práticas adotadas e de interesse de acordo com as respostas dos questionários.  

 

TAB. 4.6  - Quantidade de práticas adotadas e de interesse pelas empresas 

EMPRESAS 
PRÁTICAS 

GRUPO 
ADOTADAS INTERESSE 

Maior porte 

G.B. 9 3 

Grupo A 
S.R. 6 6 

F.V. 6 2 

Menor porte 

UME. 6 1 

UNA. 5 5 

Grupo B 

R.V. 5 5 

T.D. 4 7 

C.A.L. 4 3 

C.A. 4 0 

M.C.C. 3 6 

Z.C. 3 5 

C.M. 3 3 

F.T. 3 3 

A.D. 2 1 

 

Assim, foram consideradas para análise dois grupos, o Grupo A, com quatro 

empresas (G.B., F.V., S.R. e UME.), as de maior porte e uma de menor, que 

apresentaram o uso de pelo menos metade das práticas de logística urbana. Além 

disso, todas estas apresentam maior frota dentre os distribuidores entrevistados. O 

Grupo B, com as demais empresas de menor porte (UNA., R.V., T.D., C.A.L., C.A., 

M.C.C., Z.C., C.M., F.T. e A.D), cuja taxa de adoção e o interesse pelas práticas 

analisadas foram menores.  
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No Grupo A, é possível observar que as empresas de maior porte, G.B., S.R. e 

F.V., são as que apresentam maior uso de práticas, com nove, seis e seis, 

respectivamente. A empresa S.R., apesar de apresentar o uso de seis práticas, 

demonstra o interesse em todas as outras que não adota, assim como a empresa G.B. 

Das empresas de menor porte, a UME. apresentou maior quantidade de práticas de 

logística urbana, com seis no total. Sendo a distribuição com maior frota dentro deste 

grupo, com cinco veículos, possuindo um semipesado e os demais VUC. 

Ao observar as TAB. 4.3 e TAB. 4.4 nas seções 4.2 e 4.3.1, respectivamente, as 

quatro empresas (G.B., F.V., S.R. e UME.) do Grupo A possuem como variáveis de 

operação em comum a frequência  diária, a forma de carga e descarga  em caixas e 

com auxílio de carrinhos manuais, o volume de entrega  é tanto menor ou maior que 

3,5 ton., os tipos do veículo  que possuem são leves e semipesado, os períodos de 

entrega  durante a madrugada e a manhã, a taxa de ocupação do veículo  é maior 

que 70%, o tipo de entrega  é feito somente por frota própria e os locais de entrega , 

na maioria, são Ho.Re.Ca’s. No Grupo B, observa-se que as empresas deste grupo 

possuem apenas uma variável de operação em comum, a forma de carga e descarga  

com o uso de carrinhos movidos por propulsão humana. Da mesma forma de análise 

em comum, os dois grupos adotam a prática de participação em um polo de 

comercialização e de distribuição  e todas os distribuidores do Grupo A utilizam 

programação do percurso dos veículos . 

Em relação à prática de programação do percurso dos veículos , as empresas 

G.B., F.V., S.R. e UME. possuem frota própria e realizam entregas diárias  para 

diferentes clientes . Essa prática se torna uma forma de planejamento, mesmo sem o 

uso de SIG, para redução do tempo ou do percurso das entregas já que a maioria 

delas são destinadas a clientes  que exigem a entrega em período  antes do horário 

do almoço. Também há o escalonamento dos veículos conforme o volume  a ser 

transportado, para um ou mais clientes , a fim de ocupar  ao máximo o cargueiro. Esta 

prática também foi observada como sendo realizada pela maioria das empresas do 

Grupo B, exceto pelas A.D. e F.T. Ambas são as que apresentam menor número de 

práticas adotadas e também possuem em comum a variável de operação com 

ocupação do veículo com menos de 70%.  A empresa A.D. é nova no setor, com 

apenas dois anos de atuação e realiza somente um percurso com VUC, conforme 
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descrito na seção 4.2.3, no qual as mercadorias são descarregadas em um depósito 

da empresa que se situa próximo dos clientes . Por isso, o sócio da A.D. não vê 

necessidade em programar o percurso. No caso da F.T., apesar de existir interesse, 

a prática não é adotada pois teria que encarregar algum funcionário para esta 

atividade de programação das rotas e, no momento, não há funcionário qualificado 

para tal função, a opção seria contratar esta atividade, o que geraria um custo extra. 

Apesar de apenas estas duas não realizarem tal prática, esta foi observada como 

tendência entre os distribuidores de hortifrutigranjeiros (adotada por 85% das 

empresas), mesmo sem o uso intensivo de tecnologias de informação e de 

comunicação. 

Todas as empresas de maior porte utilizam sistemas de informação em tempo 

real dos veículos . Do Grupo A, a UME. é a única que atualmente não utiliza. Contudo, 

durante a entrevista, foi mencionado que a prática está sendo implantada para o 

monitoramento dos veículos. O objetivo é de auxiliar o planejamento do percurso do 

veículo aos locais de entrega com dificuldades de acesso e de risco e para analisar 

o tipo do veículo  a ser escalonado, conforme a dificuldade de acesso ao local de 

entrega . No grupo B, as empresas Z.C., C.M, A.D e F.T. não adotam esta prática, 

pois há um custo extra para implementação e manutenção com funcionários ou 

seguradoras. Estas empresas possuem em comum os locais de entrega  como 

Ho.Re.Ca’s populares e canais alternativos (feiras livres), que são clientes que 

adquirem as mercadorias de valor atrativo no setor de FLV. Além disso, possuem de 

um a três VUC considerados de baixo valor ou antigos pelos distribuidores, que 

acabam considerando não vantajoso monitorar o veículo ou a carga. 

Da mesma forma, apenas a S.R., do Grupo A, não realiza programação do 

horário de entrega visando reduzir o tempo de permanência do veículo nas vias, mas 

sim para atender os clientes no horário solicitado pois a maioria deles possuem área 

apropriada para a descarga das mercadorias. Quando os clientes  não possuem em 

suas proximidades estacionamento adequado, são realizadas entregas noturnas . No 

Grupo B, as empresas R.V., A.D., M.C.C. e C.M. não adotam esta prática 

principalmente por causa dos clientes , em maioria hotéis e restaurantes, com os 

quais já ocorreram tentativas de entrega desta forma e sem sucesso, conforme 

descrito na seção 4.2.3. Além disso, estas empresas possuem em comum clientes 
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que buscam  as mercadorias nas centrais nos períodos da manhã e início da tarde , 

indicando que estes têm preferência pelo horário comercial e optam em buscar os 

produtos, ao invés de deixar a operação de entrega com os distribuidores. 

As práticas de entrega programada em off hours, de mudança de veículo de 

acordo com o volume da carga  e de parcerias com grupos e empresas para 

melhoria do TUC são realizadas por três empresas do Grupo A e com quase 

nenhuma adoção do Grupo B. Nenhuma deste grupo realiza entrega noturna  

principalmente por causa dos clientes  (mercados locais, restaurantes e lanchonetes 

de rua) que preferem receber também em horário comercial , como no caso das 

empresas R.V., M.C.C., C.A.L, T.D. e C.M. A empresa UNA. informou que tem 

problemas com seus fornecedores, que não chegam no período combinado. A C.A. já 

realizou entregas no período da noite  que resultaram em problemas, com 

desentendimentos e perdas de mercadorias, e que atualmente não tem interesse 

nenhum em retornar as entregas neste período. A A.D., já possui o esquema de 

entrega fixo com o depósito particular e, por isso, também não tem interesse nesta 

prática. No Grupo B, com exceção das empresas C.M. e A.D., não há adoção da 

prática de mudança de veículo  pelo fato destes distribuidores possuírem frota 

menor , de um a três veículos. Mesmo no caso dos que possuem mais que dois 

veículos ou que utilizem serviço terceirizado, ocorrem problemas de competição de 

vagas de estacionamento nos pátios das centrais, dando preferência para 

carregamento ao veículo que está mais perto, conforme descrito na seção 4.3.2. Em 

relação aos grupos e parcerias para melhoria ao TUC , muitas das empresas 

questionadas desconhecem esses grupos ou alegam não possuírem tempo, pelo fato 

das atividades de distribuição serem muito puxadas em relação aos horários e as 

entregas que ocorrem mais de uma vez ao dia. 

Como as centrais de abastecimento são reconhecidas como pontos de 

referência para clientes na comercialização de mercadorias hortifrutigranjeiras, a 

maioria das empresas não adotariam a prática de mudança de local para grandes 

geradores de tráfego . Além disso, outro motivo citado, as empresas com 

estabelecimentos na CADEG são imóveis próprios, o que dificulta na decisão de saída 

desta central; já na CEASA, são arrendados pelo Estado. Do Grupo A, apenas a S.R., 

situada na CADEG, adotaria caso o novo local fosse de fácil acesso para clientes  e 
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fornecedores. Do Grupo B, a UNA possui estabelecimento arrendado gratuitamente 

por se tratar de uma empresa participante de projetos governamentais e, portanto, 

qual seja a situação, ela vai para onde o CEASA for realocado; e a R.V. também 

mudaria, pois acredita que seria criado um novo ponto de referência para os clientes  

e os fornecedores e, além disso, eles iriam para onde a empresa fosse. 

Outra prática pouco adotada pelos distribuidores entrevistados e que tem 

influência dos clientes, é o treinamento de funcionários específicos em TUC . 

Apenas a G.B. e a R.V., de porte e grupos diferentes, têm em comum clientes 

agrupados em redes  (hiper/supermercados e mercados locais pequenos, 

respectivamente) e realizam tal prática devido a padronização de entrega exigida 

pelos clientes e pelas próprias empresas para preservação dos veículos, como 

descrito na seção 4.3.2. A prática de certificação e reconhecimento em TUC não é 

adotada pelas empresas por não existir, como também mencionado na seção 4.3.2, e 

verifica-se que através dos próprios distribuidores, clientes, fornecedores e poder 

público essa prática pode ser implantada como reconhecimento entre os atores da 

cadeia, mesmo que informalmente.  

Portanto, foi possível observar que a G.B. se destacou entre as empresas 

entrevistadas por ter o maior número de práticas de logística urbana, conforme 

apresentado nas TAB. 4.3 e TAB. 4.5, sendo executadas em suas atividades 

operacionais. Além disso, as demais três práticas não adotadas, são de interesse da 

empresa (TAB. 4.4). Assim, realizando uma análise das práticas em relação às 

variáveis de operação, observa-se que a G.B. possui frota própria com maior 

número de veículos , os principais clientes são as redes de hiper e supermercados  

(varejo corporativo) e há maior uso de paletes na forma de carregamento , pois ela 

possui área apropriada para movimentação no centro de dist ribuição , assim como 

seus clientes com áreas de estacionamento. Logo, ela é a única que adota a prática 

de aumentar ou construir áreas e sinalizações para car ga e descarga , juntamente 

com seus clientes quando essas modificações ocorrem em vias públicas. Além disso, 

também é a única que contrata uma vez por ano um especialista para consu ltoria 

em TUC, afim de aumentar o conhecimento e a competitividade da empresa no setor.  

Enfim, observa-se que apesar dos distribuidores serem o principal elemento da 

logística urbana e de estudo deste trabalho, esta depende dos demais atores 
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envolvidos na cadeia de abastecimento para que uma prática possa ser implementada 

de forma eficiente. Desta forma, é possível observar que uma única variável de 

operação pode influenciar na adoção das práticas de logística urbana para a cadeia 

de abastecimento urbano de alimentos perecíveis, além de ter sido mencionada com 

relevância nas práticas citadas nesta seção, sendo ela: o local de entrega , ou seja, 

o cliente . 

 

4.5 SÍNTESE DAS ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES  

 

 

Os resultados da pesquisa indicam interesse por parte dos distribuidores, 

principalmente de maior porte, à adoção das práticas de logística urbana, em especial 

naquelas que influenciam na melhoria das entregas e redução de custos. Foi possível 

observar que as empresas não adotam a maioria das práticas, pois a sua implantação, 

muitas vezes, depende também dos demais atores da cadeia analisada.  

Assim, foi verificado que a maioria das empresas (61%) não adotam práticas de 

logística urbana. Contudo, 67% destas mostraram interesse com relação à adoção. 

No entanto, verificou-se que as práticas de logística urbana são adotadas apenas 

quando envolvem vantagens econômicas. Em nenhum momento, tanto em campo 

quanto na revisão da literatura, observou-se que uma determinada prática é adotada 

por parte do distribuidor apenas visando a melhoria da qualidade de vida da população 

ou a redução de seus impactos ambientais. Porém, os entrevistados se mostraram 

satisfeitos, quando foi mencionado que eles contribuem ao meio ambiente por meio 

do uso da logística urbana, adotando roteirização e participando de um polo de 

comercialização, pois há redução de congestionamento em áreas urbanas centrais e, 

consequentemente, da poluição atmosférica.  

Portanto, para uma implementação efetiva de algumas dessas práticas de 

logística urbana, deve ser considerada primeiramente as vantagens econômicas, 

como redução de custos e incentivos fiscais por parte do governo. Além disso, a 

interação entre os atores deve ser a mais estreita possível para que se tenha resultado 

para todos. A participação e a parceria contínua dos distribuidores com os clientes e 
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com o poder público, além dos demais elos da cadeia e da população, é fundamental 

para que as práticas de logística urbana possam ser implementadas, visando sempre 

a uma relação ganha ganha para todas as partes. Contudo, as relações entre os elos 

da cadeia nem sempre se baseiam em relações de cooperação e de parceria, uma 

vez que cada ator tende a defender seus próprios interesses econômicos, sem 

analisar os benefícios que a prática traria para a cadeia como um todo.   

Essa interação entre os atores foi observada em diversos artigos, principalmente 

por MORGANTI & GONZALEZ-FELIU (2015), tanto na parte organizacional conjunta 

entre dos elos quanto o apoio de instituições governamentais e a prefeitura local. 

Contudo, devem ser considerados como distintas as cidades estudadas, pois a cidade 

de Parma possui em torno de 400 mil habitantes e a capital do RJ, cerca de 6 milhões 

de habitantes, fora os demais municípios da região metropolitana. Com isso, no Rio 

de Janeiro, há uma maior quantidade e concentração de atores na região e a interação 

entre os envolvidos (público e privado) se torna complicada para todos, pois as 

centrais de abastecimento, como o CEASA-RJ, não comportam apenas uma centena 

de atores como no hub de Parma com as mesmas condições financeiras para 

investimentos das empresas e do poder público. 

Assim, foram consideradas como recomendações deste trabalho para a interação 

dos atores ao uso destas práticas, de forma agrupada, conforme apresenta a TAB. 

4.7. Estas recomendações são baseadas em fatos relevantes observados na pesquisa 

da RBS sobre o tema e também durante as entrevistas, onde os distribuidores 

puderam relatar as principais dificuldades enfrentadas atualmente. 

  



  
 

 
 

119 

TAB. 4.7  - Recomendações aos atores da cadeia de distribuição de alimentos para o uso das práticas de logística urbana 

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS ENVOLVIDAS INTERAÇÃO CONSIDE RAÇÕES 

Melhoria e adaptação 
da infraestrutura e das 
sinalizações para 
carga e descarga nas 
vias públicas e nos 
pátios das centrais de 
abastecimento 

(i) Desenvolvimento de polos de distribuição 
e de comercialização (clusters ou aldeia do 
frete); 
(ii) Melhoria da infraestrutura nas áreas e 
nas sinalizações para carga e descarga; 
(xiii) Realocação ou mudança de grandes 
geradores de tráfego; 
 

Setor público 
Setor privado: 
distribuidores, 

clientes e 
fornecedores 

Já existem no estado do RJ sete polos de distribuição e de 
comercialização de alimentos (perecíveis e não perecíveis), não 
sendo necessária a criação e desenvolvimento de novos polos. 
Devem ser melhorados os já existentes em relação às áreas de 
estacionamento, rampas para movimentação dos carrinhos e 
sinalizações. A realocação de algum desses polos deve ser 
considerada como última opção de melhoria ao fluxo de veículos, 
além de estudos para comprovarem a eficiência destes novos 
polos para os atores envolvidos, pois são dispendiosos e a 
implementação é de longo prazo, assim como outras 
considerações conforme descritas nas seções 3.1.1.3 e 4.3.1. 

Implementação de 
tecnologias de 
informação e de 
comunicação para 
melhoria do 
planejamento das 
rotas e dos horárias de 
entrega 

(iii) Planejamento com base em restrições 
de rotas de caminhões; 
(iv) Roteirização; 
(vii) Sistemas de informação em tempo real; 
(viii) Planejamento do tempo gasto das 
entregas em regiões de grandes geradores 
de tráfego; 
(x) Planejamento no horário das entregas; 
(xiv) Contratação um especialista em TUC; 
(xv) Treinamento de funcionários 
específicos; 
(xviii) Criação ou participação numa parceria 
à qualidade do TUC. 

Setor privado: 
distribuidores 

(interação 
horizontal) 

O planejamento e a programação das rotas e das entregas foram 
constatados nas atividades das empresas entrevistadas. 
Entretanto, na maioria, são realizadas de forma manual, informal 
ou com ferramentas não destinadas para o TUC. Desta forma, é 
recomendada a especialização e/ou treinamento de funcionários 
para desenvolver as atividades de planejamento. Todavia, o 
custo para implementação e uso das ferramentas de apoio, como 
SIG, foi mencionado como problemática para as empresas. 
Logo, as parcerias entre elas pode ser uma opção para redução 
destes custos quando esses treinamentos e consultorias forem 
contratados ou até mesmo como troca de informações e dicas 
entre os próprios distribuidores. 

Maior interação entre 
os distribuidores e os 
clientes para redução 
do tempo das entregas 

(viii) Planejamento do tempo gasto das 
entregas em regiões de grandes geradores 
de tráfego; 
(ix) Redução do uso de marcha lenta;  
(x) Planejamento no horário das entregas;  
(xi) Entrega programada e voluntária em off-
hours; 
(xviii) Criação ou participação numa parceria 
à qualidade do TUC. 

Setor privado – 
distribuidores e 

clientes 

Como observado na seção 4.4, os pontos de entrega influem 
diretamente no planejamento da distribuição da carga alimentícia 
perecível. Os grupos voltados para melhoria do TUC também 
devem interagir com os grupos destes atores, como associações 
de restaurantes, hotéis ou de supermercado, por exemplo, para 
que possam ser apresentados os problemas de entrega nas vias 
públicas e, com isso, obter soluções que satisfaçam ambas as 
partes. Quando necessário, esses atores juntos poderão recorrer 
ao poder público para que o problema possa ser resolvido. 
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TAB. 4.7 (Cont.)  - Recomendações aos atores da cadeia de distribuição de alimentos para o uso das práticas de logística urbana 

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS ENVOLVIDAS INTERAÇÃO CONSIDE RAÇÕES 

Organização dos 
pátios de 
estacionamento das 
centrais de 
abastecimento 

(ii) Melhoria da infraestrutura nas áreas e 
nas sinalizações para carga e descarga; 
(xii) Mudança modal ou veicular; 
(xviii) Criação ou participação numa parceria 
à qualidade do TUC. 

Setor público 
Setor privado: 
distribuidores 
(interação 
horizontal) 

Melhoria na organização e divisão dos estacionamentos, tanto 
para distribuidores quanto para clientes, para que haja 
possibilidade de escolher o veículo que realizará a distribuição, 
com carga consolidada, reduzir o número de veículos ociosos 
nos pátios e para diminuir o tempo de atraso nas saídas das 
centrais. Isso deverá ser discutido entre os distribuidores 
(quando área privada) e entre o poder público e distribuidores 
(área pública). 

Criação de prêmios ou 
certificados de 
reconhecimento ao 
TUC  

(v) Certificação com programas e incentivos;  
(vi) Reconhecimento com programas e 
incentivos; 
(xviii) Criação ou participação numa parceria 
à qualidade do TUC. 

Setor público 
Setor privado: 
distribuidores, 
clientes e 
fornecedores 

Uma certificação ao TUC demandará tempo para que seja 
implantada e poderá ter apoio do poder público à 
regulamentação, fiscalização e incentivos. Além disso, mesmo 
que se existisse, os distribuidores de menor porte não a 
adotariam pois traria custo extra às atividades das empresas. 
Conforme observado na pesquisa em campo, medidas de boas 
práticas ou de padronização de operações só são adotadas 
conforme a exigência dos clientes, que estão dispostos a arcar 
com esses custos extras. Um reconhecimento ao TUC por meio 
dos próprios distribuidores, ou ainda entre os atores da cadeia 
de distribuição (fornecedores, clientes, poder público, etc.) pode 
ser uma opção a curto prazo e de baixo custo. 

Interação entre todos 
os atores envolvidos 
na cadeia de 
abastecimento urbano 
de alimentos 
(perecíveis e não 
perecíveis) e bebidas 

(xiv) Contratação um especialista em TUC;  
(xv) Treinamento de funcionários 
específicos;  
(xvi) Criação ou participação num comitê 
consultivo de TUC;  
(xvii) Criação ou participação num comité 
técnico consultivo; 
(xviii) Criação ou participação numa parceria 
à qualidade do TUC. 

Setor público 
Setor privado: 
distribuidores, 
clientes e 
fornecedores 
(interações 
horizontal e 
vertical) 

Apesar deste trabalho se limitar apenas aos distribuidores de 
hortifrutigranjeiros, recomenda-se a interação entre todos os 
atores da cadeia de distribuição de alimentos e bebidas pois 
todos esses distribuidores possuem em comum os pontos de 
entrega como supermercados, hotéis, restaurantes, cafeterias, 
lanchonetes e entre outros. Num mesmo ponto de entrega, 
podem ocorrer competições para estacionar os veículos. Em 
conjunto, distribuidores e clientes podem verificar os principais 
problemas na distribuição de alimentos e bebidas em geral nas 
vias públicas e, assim, terão maior influência quando esses 
problemas forem levados ao poder público. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A logística urbana ainda é um tema muito recente no Brasil, apesar de o transporte 

urbano de carga ser uma atividade diária e importante para o desenvolvimento 

econômico e regional de uma cidade ou região metropolitana. Ainda, como foi 

observado na revisão da literatura, existem poucos estudos sobre a distribuição de 

alimentos em áreas urbanas no mundo. Acredita-se que o fato de não haver muitos 

estudos com foco na distribuição de hortifrutigranjeiros se deva ao baixo valor 

agregado deste tipo de carga.  

Entretanto, a distribuição urbana de alimentos perecíveis está diariamente 

presente no cotidiano urbano, de modo que os veículos que os transportam influem 

negativamente no meio urbano todos os dias. Com isto, considera-se que a adoção 

de práticas de logística urbana na distribuição de alimentos em cidades traria 

vantagens em termos de eficiência de sustentabilidade socioambiental. Neste 

contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma consolidação de boas 

práticas da logística urbana para a cadeia de abastecimento de alimentos na região 

metropolitana do Rio de Janeiro.  

A dissertação teve como base inicial uma revisão bibliográfica sistemática (RBS) 

sobre a logística urbana para a distribuição de alimentos perecíveis em cidades, já 

que o tema específico, a nível nacional, ainda é pouco estudado.  A partir desta etapa 

da pesquisa, foi possível identificar e selecionar: 

- as práticas de logística urbana, propostas no guia do TRB e elaborado por 

HOLGUÍN-VERAS et al. (2015), que no total possui 54 práticas divididas em grupo 

para serem aplicadas a um território geográfico (nacional, cidades, área metropolitana, 

corredores de escoamento e pontos de carga e descarga). No caso deste trabalho, foi 

selecionado para análise somente o grupo de cidades, que contém 25 práticas; 

- as variáveis de operação, sugeridas pelo guia europeu CITY PORTS (ROSINI et 

al., 2011) e analisadas em caso real por MORGANTI & GONZALEZ-FELIU (2015); e 
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 - os atores envolvidos numa cadeia de abastecimento urbano de alimentos.  

A pesquisa de campo é limitada a apenas um elo da cadeia de abastecimento, os 

atacadistas distribuidores de hortifrutigranjeiros. Assim, as áreas de estudo escolhidas 

foram as centrais de abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, a 

CADEG e a CEASA, por terem maior concentração da amostra alvo escolhida. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semiestruturado, 

dividido em duas partes, desenvolvido com o objetivo de investigar as principais 

práticas de logística urbana que pudessem ser adotadas pela amostra de 

distribuidores escolhida. A primeira parte contém perguntas sobre as atividades da 

empresa com as variáveis de operação, enquanto a segunda parte contém perguntas 

sobre as principais práticas de logística urbana que os distribuidores adotam ou que 

possuam interesse.  

As principais práticas identificadas do grupo de cidades, contidas no guia do TRB, 

que as empresas pesquisadas têm algum poder de decisão são dezoito e foram 

descritas na seção 3.1.1., através da TAB. 3.1. Como algumas práticas continham o 

mesmo objetivo, estas foram consolidadas em doze perguntas na segunda parte do 

questionário, sendo cada pergunta referente a uma ou a um grupo de práticas. Como 

resultado, foi observado que a maioria das empresas não adotam as práticas. Porém, 

a maioria destas que não adotam se mostraram interessadas. Os distribuidores têm 

suas atividades operacionais influenciadas pelos clientes e, com isso, a análise da 

logística urbana se estende também aos demais atores da cadeia de abastecimento 

urbano de alimentos. Além disso, foi observado pouca influência do poder público 

sobre a tomada de decisão das empresas entrevistadas. 

A maioria das empresas investigadas são de pequeno porte em relação ao 

tamanho da frota. Apenas três apresentam maior porte e são as que possuem capital 

para investimento em relação às frotas e ao planejamento. Uma delas, a G.B., atua 

com redes de hiper/supermercados e foi observada como a que mais adota e possui 

interesse nas práticas da logística urbana, ao contrário do que foi observado dos 

distribuidores menores, que possuem clientes menores com características de 

estabelecimentos populares (lanchonetes, cafeterias, restaurantes), Desta forma, as 

empresas de menor porte foram as que menos adotam e as que menos tem interesse 

na logística urbana. O problema identificado na cadeia de abastecimento urbano de 
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alimentos perecíveis está nesses pequenos distribuidores, que não possuem capital 

para investimentos internos. Um destes pequenos distribuidores, a M.C.C., chega até 

200 pequenas entregas no dia, em períodos festivos, e não realiza um planejamento 

de entrega adequado e de retorno do veículo.  

Além disso, as características socioeconômicas e culturais do Rio de Janeiro são 

diferentes dos países verificados na revisão da literatura. Enquanto na Europa 

destacam-se as vias de difícil acesso com características antigas para preservação 

da história, a capital fluminense possui as vias mais largas e uma infraestrutura mais 

recente. Apesar de também promover a manutenção da identidade cultural e histórica 

da cidade, os cariocas e os demais brasileiros situados em regiões metropolitanas 

acabam tendo problemas de congestionamento assim como os europeus. Por sua 

vez, nos países asiáticos, há grande crescimento populacional para um menor espaço 

geográfico para expansão de vias de acesso, diferentemente do Brasil. Nesses países 

desenvolvidos, a atuação do poder público é forte, fazendo com que se tenham 

incentivos governamentais para adoção das práticas de logística urbana.  

Todavia, nos países latinoamericanos e subdesenvolvidos, há uma semelhança 

de crescimento populacional acelerado nos principais pontos econômicos das cidades 

e uma desordem nos fluxos das principais vias até esses centros comerciais. A 

atuação do poder público em relação ao tráfego urbano não é tão forte como nos 

países desenvolvidos. A roteirização por meio de softwares livres ou de baixo custo e 

interação e parcerias entre os atores do setor privado para melhoria do fluxo dos 

veículos e da redução de custos foram as práticas destacadas entre eles e que 

poderiam ser aplicadas também no Brasil. Durante a pesquisa em campo, foi 

observado que o uso de ferramentas simples, como aplicativos de celulares, planilhas 

eletrônicas ou até mesmo manualmente com o auxílio de mapas através da internet, 

tem sido uma forma de planejar as rotas dos veículos para as entregas para evitar o 

trânsito congestionado. Mesmo que não exista o uso intensivo de tecnologias de 

informação e comunicação, o planejamento e a programação das rotas foi verificada 

como tendência para os distribuidores de hortifrutigranjeiros. 

Portanto, o trabalho atingiu o objetivo de identificar as principais práticas de 

logística urbana à cadeia de abastecimento urbano de alimentos perecíveis e conclui-

se que o tema é ainda pouco adotado e estudado na distribuição de hortifrutigranjeiros 
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na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Assim, foi recomendada uma 

forte interação entre os atores da cadeia para que as práticas sejam implantadas de 

forma eficiente e que traga benefício a todos os envolvidos. Outro ponto observado 

em campo e salientado pela maioria dos entrevistados, foi a falta de estudos no final 

da cadeia de abastecimento urbano de alimentos observado. As instituições de ensino 

e de pesquisa atuam em grande parte dos estudos da CPA e acabam se limitando 

apenas na área da produção. Desta forma, conclui-se que a distribuição de alimentos 

em área urbanas é uma área onde há diversas oportunidades para desenvolvimento 

de pesquisas. Como sugestões para trabalhos futuros, sugere-se: 

- o desenvolvimento de uma pesquisa survey para identificar as práticas adotadas e 

as potenciais, tal como neste trabalho, porém sob o ponto de vista de distribuidores 

de bebidas ou de distribuidores da cadeia do frio (carnes, laticínios), este último que 

utilizam veículos refrigerados; 

- a implementação e estudos com softwares livres ou de baixo custo de roteirização 

aos atores alvo deste trabalho, pois a grande maioria dos distribuidores da cadeia de 

alimentos utiliza no planejamento ferramentas de internet e de celular por serem 

gratuitos e de fácil acesso; 

- as análises sobre a última milha da distribuição de alimentos, porém sob o ponto de 

vista governamental, ou da indústria alimentícia, ou de clientes comerciais que 

buscam (Ho.Re.Cas, hiper e supermercados); 

- a análise de realocação do CEASA-RJ, já que foi mencionada essa possibilidade 

(com baixa probabilidade de ocorrer) pelos entrevistados; 

- a análise da participação da indústria de alimentos e bebidas para promover o uso 

das práticas de logística urbana na cadeia de abastecimento urbano de alimentos em 

que ela participa. 
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7.1 ANEXO I: CATEGORIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 

 

 

CATEGORIAS FAIXA DE PESO COMBUSTÍVEL DEFINIÇÃO 

Caminhões Semileves 3,8 t < PBT < 6 t 

Diesel 

Veículo automotor 

destinado ao 

transporte de 

carga, com 

carroçaria, e PBT 

superior a 3.856 

kg 

Caminhões Leves 6 t <= PBT < 10 t 

Caminhões Médios 10 t <= PBT < 15 t 

Caminhões Semipesados 15 t <= PBT e PBTC < 40 t 

Caminhões Pesados 15 t <= PBT e PBTC >= 40 t 

FONTE: MMA (2014)



  
 

 
 

134 

7.2 ANEXO II: RESUMO DAS INICIATIVAS DE LOGÍSTICA URBANA, DAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO E DAS VANTAGENS 

DE SUSTENTABILIDADE 

 

AUTOR 
INICIATIVAS NOS ARTIGOS 

IDENTIFICADAS 

VARIÁVEIS LOGÍSTICAS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS VANTAGENS 

FREQUÊNCI
A 

CARREGAM
ENTO 

CARACTERÍSTICAS 
DA ENTREGA 

TIPO DO 
VEÍCULO 

PERÍODO 
DE 

ENTREGA 

OTIMIZAÇÃO DO 
VEÍCULO 

TIPO DE 
ENTREGA 

LOCAL DE 
ABASTECIMENTO 

ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL 

Morganti e 
Gonzalez-

Feliu (2015) 

- Parcerias entre os agentes com 
criação de regulamentações que 

organize o trânsito e o estacionamento 
de veiculos de mercadorias no centro 
de Parma. (Ex: somente moradores e 

fornecedores/compradores do hub que 
podem acessar o seu entorno) 

- Promover racionalização do transporte 
urbano de carga com base no tripé da 
sustentabilidade  através da criação de 
um centro urbano de distribuição para 

produtos alimentícios. 

Diária Caixas 
3,5 ton em cada 

veículo 

Veículos 
leves, 

elétricos, 
consumo 

de 
biocombust

íveis 

6 as 9 am 

Consolidação de 
carga - maior que 
70% do veículo 

carregado 

Retirada 
local, frota 
própria e 

terceirizado 

Moradores, 
restaurantes, 

mercados 

- Redução de 
congestionamentos nas 

áreas centrais 
- Reestruturação de 

instalações 
governamentais 
abandonadas 

- Oportunidade para 
produtores locais e 

pequenos distribuidores 
- Preços de produtos 
mais acessíveis aos 

consumidores e margem 
de lucro maior aos 

vendedores 

 
- Geração de 

empregos 
- Revitalização de 

área urbana 
histórica 

abandonada 

- Redução de 
GEE 

- Redução de 
ruídos 

Jaime et al. 
(2014) 

- Ação do poder público em relação aos 
estacionamentos e restrições de 

veículos no entorno dos mercados 
- Colaboração alternativa com 

cooperação e propostas conjuntas dos 
mercados, locais de estacionamento 
compartilhados nas propriedades de 

empresas privadas próximas aos 
mercados 

Quinzenal 
Mensal 

Semanal/diár
io 

- - 

A pé, moto, 
bicicleta, 
carro e 
ônibus 

- - 
Retirada no 

local 
Moradores e 
restaurantes 

- Redução de 
congestionamentos nas 
áreas centrais 
- Incentivo de bicicletas 

- Qualidade de vida 

- Redução de 
GEE 
- Redução de 
ruídos 

Gebresenbet 
et al. (2011) 

-Coordenação colaborativa das 
atividades logísticas:  

a) muitos dos operadores participantes 
estavam situados muito perto uns dos 
outros, com muitos clientes comuns e 

rotas similares. E sem quaisquer 
alterações de design para os veículos 

(a marca da empresa). 
b) a taxa de carga do veículo era baixo 
(média menor que 50%), especialmente 
para os veículos de distribuição na área 

da cidade, podendo ser aumentada a 
eficiência ao longo de toda a rota. 

-Alteração na preferência de entrega 
pelos mais pertos utilizando 

consolidação de cargas entre as 
empresas 

Diária Caixas - Caminhões 
Madrugada 

e manhã 

Entre 5% e 90% 
do veículo 

carregado (média 
de 47%), com 
preferência e 

pontualidade a 
varejistas e 
restaurantes 

Retirada no 
local e frota 

própria 

Varejistas, 
restaurantes, 

escolas e creches 

- Redução do 
congestionamento 

- Economias em escala 
- Qualidade de vida 

- Redução de 
GEE 
- Redução de 
ruídos 
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7.2      ANEXO II (CONT.): TABELA RESUMO DAS INICIATIVAS DE LOGÍSTICA URBANA, DAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO E 
DAS VANTAGENS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

AUTOR PRÁTICAS IDENTIFICADAS 

VARIÁVEIS LOGÍSTICAS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS VANTAGENS 

FREQUÊNCI
A 

CARREGAM
ENTO 

CARACTERÍSTICAS 
DA ENTREGA 

TIPO DO 
VEÍCULO 

PERÍODO 
DE 

ENTREGA 

OTIMIZAÇÃO DO 
VEÍCULO 

TIPO DE 
ENTREGA 

LOCAL DE 
ABASTECIMENTO 

ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL 

Darkow et 
al. (2015) 

- Promover redução de emissão de 
poluentes com uso de veículos leves 

para abastecimento de empresas fast-
food em centros urbanos e colaboração 

em pesquisas com empresas 
automobilíscas para desenvolvimento 

de novos consumos de energia 
- Desenvolvimento de indicadores de 
sustentabilidade para monitoramento 
da empresa durante a distribuição ao 
varejo e restaurantes fas food (ex.: 

tempo de entrega e de espera) 

Diária - - 
Veículos 
leves 

Manhã - 
Frota 
própria 

Varejistas, 
restaurantes e fast 
foods 

- Redução do 
congestionamento 
- Economias em escala 
- Pontualidade e 
segurança da mercadoria 

- Qualidade de vida 

- Redução de 
GEE 
- Redução de 
ruídos 

White et al. 
(2012) 

Sistemas de informação em tempo real Semanal Caixas - 
Veículo 
refrigerado 

- - 
Frota 
própria 

Mercados locais 

- Redução do 
congestionamento 
- Pontualidade 
- Segurança 
- Qualidade da 
mercadoria 

- Qualidade de vida - 

Castrellón-
Torres et al. 

(2015) 

 
- Definição de prazos para distribuição 
de bens ou prazos com entregas fixas 
para determinar, de um modo geral, 

para atender as expectativas e 
preferências do número máximo de 

clientes e aumentar a capacidade de 
entrega do veículo e reduzir o número 

de viagens. 

Diária 
Carregament
o manual e 
paletizado 

até 17 toneladas em 
12 veículos cada 

Veículo 
refrigerado 

 
Consolidação de 
cargas - maior 
que 70% do 
veículo carregado 

Terceirizado 
Distribuidoras/hub 
no centro do 
Bogota 

- Redução do 
congestionamento 
- Economias em escala 
- Pontualidade, 
segurança e qualidade 
da mercadoria 

- Qualidade de vida 

- Redução de 
GEE 
- Redução de 
ruídos 
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7.2      ANEXO II (CONT.): TABELA RESUMO DAS INICIATIVAS DE LOGÍSTICA URBANA, DAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO E 
DAS VANTAGENS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

AUTOR PRÁTICAS IDENTIFICADAS 

VARIÁVEIS LOGÍSTICAS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS VANTAGENS 

FREQUÊNCI
A 

CARREGAM
ENTO 

CARACTERÍSTICAS 
DA ENTREGA 

TIPO DO 
VEÍCULO 

PERÍODO 
DE 

ENTREGA 

OTIMIZAÇÃO DO 
VEÍCULO 

TIPO DE 
ENTREGA 

LOCAL DE 
ABASTECIMENTO 

ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL 

Bergantino 
et al. (2013) 

- Criação de "pools" para operadores 
rodoviários de mercadorias perecíveis, 

concedendo frete para induzir as 
companhias de navegação para 

configurar serviçoes dedicados em 
relação à necessidade dos 

transportadres e apoiar formas 
inovadoras de contratação de 

empresas de navegação que possam 
fornecer maior estímulo ao transporte 

de carga perecível 
-Horário de restrição de acesso aos 
centros urbanos devido o porte dos 

caminhões 

- - - 

Caminhões 
refrigerado
s 
 

- - Terceirizado 

Direto ao 
consumidor 
(varejo) 
Centro logístico - 
consolidação de 
cargas 

- Redução de 
congestionamentos nas 
áreas centrais 
- Redução do tamanho 
da área de carga e 
descarga nos centros 
urbanos 
- Pontualidade 

- Qualidade de vida 
- Redução de 
GEE 

López et al. 
(2015) 

- Utilização do modelo para cálculo de 
emissões das entregas finais nas 

cidades que precisam de transporte 
refrigerado, acarretando um imposto no 

uso desse transporte e induzindo o 
operador a escolher veículos menores, 
menos poluentes ou otimizar o tempo 

do uso desse transporte. 

- - - 

Caminhões 
ou 
conteineres 
refrigerado
s 

- - Terceirizado 
Indústrias, hotéis e 
restaurantes 

- Redução de 
congestionamentos nas 
áreas centrais 
- Redução de perda de 
mercadoria 

- Qualidade de vida 
- Redução de 
GEE 

Sohal et al. 
(2006) 

- Desenvolvimento de um local para 
concentrar os produtos a serem 
transportados, como ponto de 

distribuição 
- Treinamento de funcionários para 

monitoramento da carga e do percurso 

 Caixas      
Hipermercados, 
Supermercados e 
mercearias locais 

- Economias em escala 
- Redução do 
congestionamento 
- Pontualidade 

- - 
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7.2     ANEXO II (CONT.): TABELA RESUMO DAS INICIATIVAS DE LOGÍSTICA URBANA, DAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO E 
DAS VANTAGENS DE SUSTENTABILIDADE 

  

AUTOR PRÁTICAS IDENTIFICADAS 

VARIÁVEIS LOGÍSTICAS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS VANTAGENS 

FREQUÊNCI
A 

CARREGAM
ENTO 

CARACTERÍSTICAS 
DA ENTREGA 

TIPO DO 
VEÍCULO 

PERÍODO 
DE 

ENTREGA 

OTIMIZAÇÃO DO 
VEÍCULO 

TIPO DE 
ENTREGA 

LOCAL DE 
ABASTECIMENTO 

ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL 

Lewis et al. 
(2014) 

- Melhoria na interação e comunicação 
(horizontal e vertical) entre os elos da 

cadeia de alimentos fresco afim de 
reduzir os riscos e as perdas de 

produtos (brócolis) durante a 
comercialização ao consumidor final. 

Diária caixas - 

Veículos 
leves 
refrigerado
s 

- - 
Frota 
própria ou 
terceirizada 

Hipermercados, 
Supermercados e 
mercearias locais, 
hotéis e 
restaurantes 

- Redução do 
congestionamento 
- Pontualidade, 
segurança e qualidade 

- Qualidade de vida 
- Redução de 
GEE 

Ochoa-Ortíz 
et al. (2015) 

- Utilização de software livre de 
roteirização 

-Compartilhamento de veículos de 
carga com outras empresas com 

produtos perecíveis e rotas similares  

Diário Caixas - 
Caminhão 
médio 

- 
Quase 100% do 
volume carregado 

Terceirizado 

Mercados e 
lanchonetes locais, 
hotéis e 
restaurantes 

- Redução do 
congestionamento 
- Pontualidade, 
segurança e qualidade 

 - Redução de 
GEE 

Alho e Silva 
(2015) 

- Consolidação de cargas Diária   
Veículos 
leves 

8:00-10:00 
am 

Sem 
consolidação de 
cargas, menos 
que 70% do 
veículo carregado 

 
Supermercados, 
restaurantes, 
mercados locais 

- Redução do 
congestionamento 
- Pontualidade, 
segurança e qualidade 

- Qualidade de vida 
- Redução de 
GEE 
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7.2     ANEXO II (CONT.): TABELA RESUMO DAS INICIATIVAS DE LOGÍSTICA URBANA, DAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO E 
DAS VANTAGENS DE SUSTENTABILIDADE 

AUTOR PRÁTICAS IDENTIFICADAS 

VARIÁVEIS LOGÍSTICAS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS VANTAGENS 

FREQUÊNCI
A 

CARREGAM
ENTO 

CARACTERÍSTICAS 
DA ENTREGA 

TIPO DO 
VEÍCULO 

PERÍODO 
DE 

ENTREGA 

OTIMIZAÇÃO DO 
VEÍCULO 

TIPO DE 
ENTREGA 

LOCAL DE 
ABASTECIMENTO 

ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL 

Ottemöller e 
Friedrich 
(2016) 

- Análise do transporte e das 
mercadorias em tempo real 

- Desenvolvimento de políticas ao 
tráfego favoráveis ao meio ambiente 

- Criação de cluster ou armazém com 
veículos compartilhados para empresas 

de alimentos 

Diária       
Supermercados, 
restaurantes, 
mercados locais 

- Redução de 
congestionamento 

- Pontualidade 

- Segurança 

- Qualidade da 
mercadoria 

- Qualidade de vida 
-Redução de 
GEE 

Holguı´n-
Veras e 

Aros-Vera 
(2015) 

Veículos LEVES com peso inferior a 3,5 
ton que transportem de alimentos 
perecíveis numa zona de tráfego 

limitada em Roma, caminhões com 
peso bruto inferior a 3,5 tON só estão 

autorizados a partir de 20:00 para 10:00 
e de 14:00 de 16:00, enquanto 

caminhões com pesos carregados com 
mais de 3,5 t só são permitidas a partir 

de 20:00 a 07:00 

Diária Caixas  
Veículos 
Leves 

20:00 pm - 
10:00 am 

  
Supermercados, 
restaurantes, 
mercados locais 

- Redução de 
congestionamento 

- Qualidade de vida 
-Redução de 
GEE 
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7.3 ANEXO III: QUESTIONÁRIO REFERENTE ÀS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO 

DOS DISTRIBUIDORES 

 

 
 
Empresa:  
Funcionário:  
Cargo:  
Celular:  
Endereço:  
Produtos:  
 

QUESTIONÁRIO 1 
1. Qual a frequência das viagens? (diária, semanal, mensal) 
  
 
2. Como são carregadas/descarregadas as mercadorias? (caixas, pallets, sacos, 
manual, carrinhos, equipamentos, etc.) 
 
 
3. Quais as características da entrega? (nº de entregas por viagem, peso médio de 
cada entrega) 
 
 
4. Qual tipo do veículo utilizado? (capacidade do caminhão, van, caminhonete, 
motocicleta, etc.) 
 
 
5. Qual o período/horário das entregas? 
 
 
 
6. Qual % da ocupação da carga no veículo? 
  
 
 
7. Quem entrega? (veículo próprio, terceirizado, cliente busca) 
  
 
 
8. Quem são os compradores finais? (supermercados, mercados locais, 
restaurantes, residências, escolas, etc.) 
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7.4 ANEXO IV: QUESTIONÁRIO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LOGÍSTICA URBANA DOS DISTRIBUIDORES 

INICIATIVAS 
QUESTIONÁRIO 2 

Pratica a 
iniciativa? Por que? Se não, 

faria? Se sim, por quê? 

1. Desenvolvimento/participação de um polo de 
comercialização 

Sim (   )   
Não (   )  Sim (   )   

Não (   )   

2. Aumentar/construir as áreas e sinalizações para 
carga e descarga 

Sim (   )   
Não (   ) 

 Sim (   )   
Não (   ) 

 

3. Certificação/reconhecimento de programas e 
incentivos 

Sim (   )   
Não (   )  Sim (   )   

Não (   )  

4. Sistemas de informação em tempo real dos veículos Sim (   )   
Não (   )  Sim (   )   

Não (   )  

5. Realiza programação do percurso dos veículos? Sim (   )   
Não (   ) 

 Sim (   )   
Não (   ) 

 

6. Realiza programação do horário de entrega para 
reduzir o tempo de espera? 

Sim (   )   
Não (   )  Sim (   )   

Não (   )  

7. Entrega programada e voluntária em horários 
noturnos (fora do horário de picos) 

Sim (   )   
Não (   )  Sim (   )   

Não (   )  

8. Realiza mudança de veículo de acordo com volume 
da carga? 

Sim (   )   
Não (   ) 

 Sim (   )   
Não (   ) 

 

9. Aceitaria mudança de local de grandes geradores de 
tráfego 

Sim ( X )   
Não (   )  Sim (   )   

Não (   )  

10. Já contratou algum especialista em transporte 
urbano de cargas 

Sim (   )   
Não (   )   Sim (   )   

Não (   )  

11. Realiza treinamento de funcionários específicos em 
transporte urbano de cargas? 

Sim (   )   
Não (   )   Sim (   )   

Não (   )  

12. Parcerias com grupos ou empresas para 
qualidade/melhoria do transp. urb. de cargas  

Sim (   )   
Não (   )   

Sim (   )   
Não (   )  



  
 

141 
 

7.5 ANEXO V: ANÁLISE INDIVIDUAL DAS EMPRESAS 

  

7.5.1 EMPRESA UNA. 

 

A UNA. é uma instituição filantrópica desenvolvida para apoiar e estimular a 

comercialização da agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro, atendendo cerca 

de 150 organizações (associações e cooperativas) de agricultores familiares locais, 

distribuídos em 75 municípios e favorecendo em torno de 15 mil famílias rurais que 

abastecem os principais alimentos de consumo diários do estado.  

Por meio dela, os pequenos produtores puderam abrir canais de comercialização 

no varejo e no atacado, reduzir custos de transporte e ter maior acesso a informação 

no setor. Uma dessas informações, foi a participação em programas governamentais 

que abastecem escolas e creches da rede pública (PNAE – Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) e demais entidades filantrópicas que abrangem áreas com 

situações de insegurança alimentar (PAA – Programa de Aquisição de Alimentos).  

A UNA. possui no Ceasa-RJ num pavilhão destinado aos produtores da agricultura 

familiar. Diversos produtores levam as mercadorias previamente planejadas até o 

pavilhão, duas vezes na semana (segundas e terças) e sem horário definido de saída 

do veículo.  

O caminhão da instituição tem capacidade de 5 toneladas e possui sistema de 

refrigeração, a condição de saída para entrega dos produtos é de quase 100% do 

volume carregado.  Os produtos são acondicionados em caixas plásticas com até 20 

kg cada e carregados ao veículo com auxílio de carrinho de mão, popularmente 

chamados nas centrais de abastecimento como “burros sem rabo”, e cada carrinho 

tem capacidade em média de 25 caixas. No Rio de Janeiro, os pontos de 

abastecimento são escolas das redes municipais e estaduais e bancos de alimentos. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a Empresa 1 relatou 

que pratica cinco: participação de um polo de comercialização/distribuição devido o 

apoio governamental do Ceasa-RJ, isentando a instituição ao uso do espaço físico do 

pavilhão, uso de sistemas de informação em tempo real, via contato telefônico durante 
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as viagens, roteirização, de forma “manual” para reduzir o custo e facilitar o controle 

do percurso, programação do horário de entrega para reduzir custos com as horas 

extras, e mudaria de local caso o Ceasa mudasse, devido contrato de arrendamento 

aos produtores e o benefício do espaço físico.  

Em relação as iniciativas não praticas, empresa teria interesse em: 

aumento/construção de área de carga/descarga, que, neste caso, depende dos 

órgãos governamentais, certificação/reconhecimento de programas e incentivos para 

agregação de valor e reconhecimento, contratação de especialista em TUC para 

aumentar e melhorar o conhecimento na área a fim de reduzir custos no transporte e 

favorecer a população e o meio ambiente, treinamento de funcionários específicos em 

TUC se a entidade possuísse conhecimento sobre o assunto e parcerias com grupos 

para qualidade/melhoria do TUC para conhecimento, troca de ideias e idealizar 

melhorias ao transporte. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram entrega 

programada e voluntária em off-hours, pois depende dos produtores para carregar até 

100% o veículo e, caso eles fossem pontuais, as escolas possuem 

zeladores/seguranças para receber as mercadorias em horários noturnos e mudança 

de veículo conforme volume da carga, mas a empresa possui somente um veículo, 

adquirir um outro veículo somente se tivessem mais projetos nos programas 

governamentais. 

 

7.5.2 EMPRESA R.V. 

 

A Empresa R.V. é uma rede que engloba um grupo de mercados locais de 

hortifrútis, que fazem parte do comércio varejista. O abastecimento é realizado no 

esquema de comércio atacado, de modo que a rede tem como intuito favorecer os 

comerciantes, procurando realizar a comercialização e distribuição em conjunto das 

mercadorias hortifrutigranjeiras às lojas.  

A rede é composta por cerca de 50 lojas no Rio de Janeiro a serem abastecidas 

diariamente por meio das lojas da rede situadas no Ceasa-RJ. A distribuição 
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normalmente é realizada por empresa terceirizada, que utiliza veículos leves, como 

furgões e caminhões de até 3 toneladas. Alguns integrantes da rede, que podem 

considera-los como clientes que buscam, preferem buscar as mercadorias direto no 

Ceasa-RJ, por meio de van, kombis e veículos leves.  

As mercadorias normalmente são acondicionadas em caixas plásticas e de 

madeira, agrupados em paletes, com auxílio de carrinhos de mão e com trabalho 

manual de funcionários para movimentação durante carregamento e 

descarregamento dos veículos. Em cada viagem, são realizadas em torno de 2 

entregas, com a ocupação do veículo em quase 100% e com auxílio de 2 funcionários 

para carregamento e descarregamento. Algumas das lojas nas ruas não possuem 

área ou local próprio para descarregamento das mercadorias, tendo que optar em 

parar o veículo na via. 

Mesmo com a padronização que a R.V. propõe e disponibiliza, alguns clientes 

antigos no comércio de hortifrútis são “clientes de confiança” com seus respectivos 

“fornecedores de confiança”, ou seja, possuem o perfil do estabelecimento proposto 

pela rede, mas não abrem mão dos seus fornecedores “camaradas” de anos. Da 

mesma forma que alguns mercados locais não possuem a padronização proposta pela 

rede, mas são abastecidos pelas lojas situadas do Ceasa-RJ e veículos terceirizados 

da associação devido o fornecimento de longa data. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica cinco: participação de um polo de comercialização/distribuição devido o 

ponto comercial, rede interna de abastecimento à loja com produtores e fácil acesso 

as principais vias de tráfego urbano, uso de sistemas de informação em tempo real, 

via contato telefônico com a empresa terceirizada que disponibiliza GPS,  roteirização, 

de forma “manual” realizada pelos supervisores da loja, para evitar 

congestionamentos e tentar manter a pontualidade com os clientes da rede, mudaria 

de local para um outro polo que acondicionasse melhor fluidez interna, devido o 

excesso de caminhões no estacionamento e poucos acessos aos carrinhos de mão 

durante o carregamento e descarregamento das mercadorias, e externa, 

principalmente nas horas de pico e treinamento de funcionários específicos em TUC, 

havendo um treinamento inicial aos carregados para informá-los sobre os possíveis 

acidentes que ocorrem nas vias urbanas, tanto no percurso com o veículo de carga 
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quanto no momento do carregamento e descarregamento, principalmente, em áreas 

não sinalizadas, e problemas de saúde devido o esforço físico, assim são 

apresentadas algumas normas internas, equipamentos de segurança e forma de 

carregamento das caixas e dos carrinhos e, além disso, há treinamento referente ao 

uso e manuseio do cargueiro do veículo para reduzir as avarias na estrutura, pois é 

terceirizado. 

Em relação as iniciativas não praticas, cinco delas a empresa teria interesse: 

aumento/construção de área de carga/descarga, que, neste caso, depende dos 

órgãos governamentais, certificação/reconhecimento de programas e incentivos 

depende dos responsáveis pela rede, mas o gerente crê que a empresa aderiria para 

valorização das práticas dentro da empresa, a programação do horário de entrega não 

é realizada pois depende dos clientes das lojas combinarem um horário certo e 

também do veículo e dos clientes que buscam, pois quem estaciona primeiro tem 

preferência no carregamento; teria que fazer logística interna no depósito com um 

remanejamento e separação das mercadorias e, além disso, as vagas de 

estacionamento também são utilizadas pelas mercadorias que chegam dos 

produtores e cooperativas, mas a prática seria interessante sim para reduzir o tempo 

das entregas e o tempo nas vias, contratação de especialista em TUC para aumentar 

e melhorar o conhecimento na área a fim de reduzir custos no transporte e favorecer 

a população e o meio ambiente e parcerias com grupos para qualidade/melhoria do 

TUC para conhecimento, troca de ideias e idealizar melhorias ao transporte, à carga, 

aos funcionários, ao veículo e ao tempo no transito. 

As iniciativas não praticadas e que não têm interesse nenhum foram entrega 

programada e voluntária em off-hours, pois já existem combinações e esquemas entre 

os fornecedores e clientes nas entregas das mercadorias, caso houvesse a adoção 

desta prática, poderia haver uma disputa desigual e “desrespeituosa” entre os 

atacadistas e, com isso, geraria uma desarmonia entre os agentes no polo de 

comercialização; e mudança de veículo conforme o volume da carga que, segundo o 

gerente, não tem como, pois o veículo que estaciona e já inicia o carregamento ou 

descarregamento, sendo praticamente por ordem de chegada, seja a empresa 

terceirizada que enviou ou o cliente/produtor que chegou. 
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7.5.3 EMPRESA M.C.C. 

 

A Empresa 3 é um comércio atacadista e varejista de hortifrúti situado na Cadeg 

e que atua como revendedor e distribuidor independente de suas mercadorias. É uma 

das lojas “recentes” no polo e que consegue atender muitos clientes diariamente, com 

até 200 pequenas entregas por dia, em picos de demanda, a pequenos 

estabelecimentos no Rio de Janeiro com dois caminhões de capacidade de 6 

toneladas.  

A jornada de trabalho se inicia às 3:00 da manhã para o carregamento do veículo 

e descarregamento de fornecedores, por meio de caixas de madeira e plástico e sacos 

com carregamento manual e com auxílio de carrinhos de mão. O veículo sai do 

estacionamento por volta das 4:30 da manhã e sem previsão de retorno e, assim que 

o caminhão de entrega sai, chegam outros fornecedores e clientes com vans, pickups, 

veículos leves e caminhões de 6 a 20 toneladas. O atendimento vai até as 12:00-13:00 

da tarde e, até este horário, o caminhão pode ou não ter voltado para fazer outra 

viagem. Os principais pontos de abastecimento são lanchonetes e pequenos 

restaurantes. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica três: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

por ser um ponto de referência de comercialização e busca de variedades em menores 

quantidades para pequenos estabelecimentos de alimentação, sistemas de 

informação em tempo real dos veículos, através de serviço terceirizado por meio de 

seguro com rastreador, para controle e identificação de acidentes e roubo do veículo, 

e roteirização, de forma “manual” para tentar reduzir o percurso e o tempo no trânsito, 

facilitar o controle do percurso e organizar a carga dentro de veículo de acordo com a 

rota das entregas.  

Em relação as iniciativas não praticadas, seis delas a empresa teria interesse: 

aumento/construção de área de carga/descarga, que, neste caso, depende da 

administração e dos proprietários chegarem a um acordo, e, além disto, a empresa 

acha que necessita muito de melhoria na sinalização no via principal de acesso e 

organização no estacionamento, certificação/reconhecimento de programas e 
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incentivos para reconhecimento e valorização da empresa, programação do horário 

de entrega para reduzir o tempo de espera para redução do uso do caminhão e, com 

isso, reduzir  custos e gastos, mas isso depende dos clientes e do trânsito, entrega 

programada e voluntária em off hours para reduzir o tempo do trânsito, mas isso 

depende dos clientes, mudança de veículo de acordo com volume da carga, seria 

melhor ao carregamento do caminhão, demoraria menos tempo para ocupar um 

veículo menor com as mercadorias e daria preferência a clientes que solicitam a 

mercadoria num horário mais cedo e parcerias com grupos para qualidade/melhoria 

do TUC para conhecimento, porém a empresa alega falta de tempo e seria benéfica 

a troca de ideias para melhorias ao transporte local. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram mudança 

de local de grandes geradores de tráfego, pois depende de fatores como vias de 

acesso e se haveria possibilidade de se tornar um ponto como o Cadeg, contratação 

de especialista em TUC, pois desconhece e não tem interesse e treinamento de 

funcionários específicos em TUC, pois não vê necessidade. 

 

7.5.4 EMPRESA C.A.L. 

 

A Empresa C.A.L. está presente no mercado há 10 anos e atua no comércio de 

atacado de produtos hortifrutigranjeiros variados. A jornada de trabalho da loja inicia 

as 0:00 da noite, inicialmente para receber os produtos de produtores ou de outros 

atacadistas de maior porte, e se estende até 12:00 da tarde para atender os clientes.  

Durante esse período, atendem diariamente em torno de 100 clientes e a empresa 

tanto realiza entregas quanto os clientes vão até lá buscar, numa proporção média de 

metade para cada. A forma de acondicionamento dos produtos é realizada em caixas 

e em sacos de 20kg, e são carregados aos veículos de forma manual e, quando 

necessário, com auxílio de carrinhos de mão. O uso de paletes é devido a exigência 

da Anvisa para os produtos não terem contato direto com o chão, pois as caixas 

normalmente são vazadas, principalmente as de madeira, e para agrupar 

internamente os produtos em caixas nas lojas.  
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A empresa possui, de forma terceirizada, dois motoristas e dois veículos, sendo 

eles alternados entre pick-up, Kombi, furgão e caminhão leve de 3 toneladas. 

Normalmente os veículos são carregados em quase 100% do volume e trocados 

conforme as vendas do dia a ser transportado. Cada viagem realiza entrega, em 

média, para três clientes. Além disso, os horários entre 2:00 às 8:00 são destinados 

preferencialmente às entregas, atendendo em maior parte restaurantes e mercados 

locais, tanto na zona sul do Rio de Janeiro quanto em municípios da baixada como 

Duque de Caxias. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica quatro: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

por ser um ponto de referência de comercialização e busca de variedades em menores 

quantidades para pequenos estabelecimentos de alimentação, sistemas de 

informação em tempo real dos veículos com GPS e monitorado pela empresa 

terceirizada, roteirização, de forma “manual” para tentar reduzir o percurso e o tempo 

no trânsito, agrupando clientes conforme a localização ou o tipo de produto a ser 

transportado e programação do horário de entrega conforme exigência dos clientes.  

Em relação as iniciativas não praticas, três delas a empresa teria interesse:  

aumento/construção de área de carga/descarga, a empresa considera muito pequeno 

e mal organizado; certificação/reconhecimento de programas e incentivos para 

reconhecimento e valorização da empresa e; entrega programada e voluntária em off 

hours para reduzir o tempo do trânsito, mas isso depende dos clientes. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram mudança 

de veículo de acordo com volume da carga, pois teria que requisitar mais veículos e 

elevaria o custo, mudança de local de grandes geradores de tráfego, pois não vê 

necessidade, pois é do lado de uma via de acesso importante e já é culturalmente um 

ponto de referência de atacado para hortifrutigranjeiros, contratação de especialista 

em TUC, pois desconhece e não tem interesse e treinamento de funcionários 

específicos em TUC, pois não tem tempo, ânimo e interesse. 
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7.5.5 EMPRESA S.R. 

 

A S.R. é uma empresa atacadista e varejista, que está situada no Cadeg e, 

diferentemente de alguns outros casos, possui câmaras frigoríficas e veículo 

refrigerado para o transporte para determinados produtos, como uvas, morangos e 

cerejas, por exemplo. Não fazem estoque de produtos e, com isso, realizam entregas 

diariamente. As mercadorias são acondicionadas em sacos e caixas de madeira ou 

plásticas de 20 kg e de papelão de 2 kg.  

Atualmente, a empresa possui dez veículos, sendo três caminhões de 6 T, dois 

caminhões de 3,5 T, sendo um dele refrigerado, dois furgões, duas vans e uma moto. 

Normalmente, ocorre de uma a duas viagens por dia com 10 entregas e cerca de 10 

caixas em cada entrega. Elas correm de noite e madrugada com maior frequência e 

mais volumosas e de manhã com entrega e busca dos clientes. Assim, os veículos 

são escalonados de acordo com os pedidos e são carregados com cerca de 80% de 

sua capacidade. No caso da moto, ela é somente utilizada para pequenas entregas 

de emergência.  

De acordo a empresa, em períodos de datas festivas, como Natal e Páscoa, por 

exemplo, o número de pedidos e viagens aumentam, podendo dobrar ou triplicar as 

viagens, entregas e volume dos pedidos. Isso porque os principais clientes são hotéis 

e restaurantes da zona sul do Rio de Janeiro e, além destes, também abastecem 

escolas, creches e cozinhas industriais na mesma região. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica seis: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

por ser um ponto de referência de comercialização e busca de variedades em menores 

quantidades para pequenos estabelecimentos de alimentação, sistemas de 

informação em tempo real dos veículos com GPS e monitorado pela própria empresa, 

roteirização, de forma “manual” para tentar reduzir o percurso e o tempo no trânsito, 

agrupando clientes conforme a localização ou o tipo de produto a ser transportado, 

entrega programada e voluntária em off hours para reduzir o tempo do trânsito, de 

acordo com o combinado com o cliente, entre 22:00 até as 5:00, mudança de veículo 

de acordo com volume da carga, e mudança de local de grandes geradores de tráfego, 
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se for melhor que a Cadeg em relação a localização e ao “ponto de venda” de 

hortifrutigranjeiros. 

Em relação as iniciativas não praticas, seis delas a empresa teria interesse: 

aumento/construção de área de carga/descarga, muito pequeno para comportar mais 

veículos para carga e descarga; certificação/reconhecimento de programas e 

incentivos para reconhecimento e valorização da empresa; programação do horário 

de entrega depende muito dos clientes, eles acabam combinando o horário mas não 

aparecem para os funcionários da empresa descarregarem as mercadorias e o cliente, 

na maioria das vezes, não planeja ou não disponibiliza funcionário de imediato para 

receber os produtos e, no final, o tempo de espera é maior do que o esperado, 

contratação de especialista em TUC, desconhece e contrataria para melhoria da 

empresa e treinamento de funcionários específicos em TUC, não faz e faria se tivesse 

tem e se o custo não fosse elevado, pois como a maioria das entregas são feitas a 

noite e madrugada, o valor hora noturno é maior aos funcionários que trabalham nesse 

período, fazendo o treinamento teria complicação nos pontos de entrada e saída na 

empresa e depende dos funcionários também querem aproveitar, pois os horários de 

trabalho são puxados e parcerias com grupos ou empresas para qualidade/melhoria 

do TUC, porém não tem tempo, a jornada de trabalho é muito puxada e esses 

encontros/parcerias demandariam de tempo. 

Não houve registro de iniciativas não praticadas e que a empresa não tem 

interesse. 

 

7.5.6 EMPRESA C.A. 

 

A C.A. é uma empresa que atua no comércio atacadista e varejista no Cadeg há 

10 anos e tem preferência pelo local devido o “ponto de referência” na comercialização 

de hortifrutigranjeiros a estabelecimentos de alimentação e por ser próximo ao centro 

da capital fluminense e à Av. Brasil. 

As atividades da empresa se iniciam as 2:00 e vão até 14:00. As entregas são 

diárias, ocorrendo em média com 20 viagens no dia, normalmente na parte da manhã, 

com 3 entregas por viagem, de 100 a 200kg de mercadorias por entrega e através de 
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uma van com 2 funcionários. A maioria dos clientes são restaurantes da zona sul da 

capital fluminense e, além disso, outros clientes também vão buscar as mercadorias. 

Quando o volume de entregas aumenta, a empresa terceiriza os veículos e os 

motoristas.  

O veículo é carregado em média 80% do volume de sua capacidade, os produtos 

são acondicionados em caixas e sacos sobre paletes, de acordo com exigência da 

Anvisa, e são carregados de forma manual ou com o auxílio de carrinhos de mão até 

os veículos.  

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica quatro: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

por ser um ponto de referência de comercialização e busca de variedades em menores 

quantidades para pequenos estabelecimentos de alimentação, sistemas de 

informação em tempo real dos veículos com GPS e monitorado pelo seguro, 

roteirização, de forma “manual” para tentar reduzir o percurso e o tempo no trânsito, 

agrupando clientes conforme a localização ou o tipo de produto a ser transportado e 

programação do horário de entrega combinado com os clientes.  

Em relação as iniciativas não praticas, todas as oito a empresa não teria interesse: 

aumento/construção de área de carga/descarga, para a empresa não é necessário, 

pois tem como ideologia de trabalho trabalhar com o que tem, se adaptar e melhorar 

a empresa conforme as condições que existem e que não depende dela para 

melhorar, certificação/reconhecimento de programas e incentivos a empresa crê que 

geraria custos e, com ou sem a certificação, o número de clientes e a receita da loja 

permaneceriam os mesmos, entrega programada e voluntária em off hours já foi uma 

prática adotada pela empresa, porém não se obteve sucesso, pois muitas vezes um 

horário noturno era combinado e o cliente não estava pois não conseguiu funcionário 

para receber ou o próprio cliente, na maioria das vezes restaurantes, esquecia ou 

atrasava a hora da entrega, mudança de veículo de acordo com volume da carga, pois 

a empresa trabalha com um único modelo, controle de horas trabalhadas dos 

motoristas é de acordo com o horário de funcionamento da empresa, com ponto de 

entrada e saída, mudança de local de grandes geradores de tráfego a empresa não 

tem interesse e, por questões pessoais do proprietário, a idade, contratação de 

especialista em TUC, desconhece e não tem interesse nenhum, treinamento de 
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funcionários específicos em TUC, também não tem interesse, pois os funcionário 

interagem na hora do carregamento/descarregamento e no percurso da distribuição, 

o treinamento passa a ser dado no dia a dia trabalhando, e  parcerias com grupos ou 

empresas para qualidade/melhoria do TUC, sabe que tem na Cadeg, já foi mas não 

vai mais pelo tempo e pela idade. 

 

7.5.7 EMPRESA T.D. 

 

A T.D. é uma empresa atacadista e varejista especializada no comércio de frutas 

em geral, exóticas e medicinais. Atua no mercado de hortifrutigranjeiros do Rio de 

Janeiro há 40 anos, considerando um negócio de família, e está no Cadeg em Benfica 

desde a abertura da empresa.  

A rotina diária tem início às 2:00 e se estende até as 12:00. A distribuição é feita 

tanto pela empresa quanto pelo cliente, que vem buscar as mercadorias juntamente 

com outras compras no local ou por meio de serviço terceirizado. A frequência das 

entregas da loja é diária e com quatro viagens ao dia, com uma van que possui 

capacidade de 1 tonelada de carga, em cada viagem podem ocorrer até cinco 

entregas com peso médio de 100 kg. Em períodos festivos, as entregam podem ser 

maiores e podendo terceirizar se necessário. Normalmente, o veículo sai carregado 

com 80% da capacidade do seu volume nos horários entre 4:00 e 8:00 da manhã, 

sendo utilizadas caixas e sacos com até 20 kg e, às vezes, com auxílio de carrinhos 

de mão. Seus pontos de abastecimento são restaurantes e lanchonetes, sem local 

específico de concentração das entregas. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica quatro: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

principalmente por ser um negócio/imóvel de família e por ser um ponto de referência 

de abastecimento de hortifrutigranjeiros a restaurantes, hotéis, mercados locais, 

lanchonetes e demais empreendimentos de menor porte, sistemas de informação em 

tempo real dos veículos com GPS e monitorado pelo seguro, roteirização, de forma 

“manual” para tentar reduzir o percurso e o tempo no trânsito e programação do 

horário de entrega conforme combinado com os clientes.  
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Em relação as iniciativas não praticas, sete delas a empresa teria interesse: ao 

aumento/construção de área de carga/descarga, a empresa considera em alguns 

pontos das vias urbanas com poucas áreas de carga e descarga, mas como a maioria 

das entregas são em um horário com menos fluxo de veículos e quase sem fiscais de 

trânsito, não considera um grande problema; no momento, o maior problema é a má 

organização do estacionamento do polo, que às vezes não tem local perto da loja para 

estacionar, devido caminhões semipesados estarem estacionados, e o carregamento 

se torna demorado devido a distância, atrasando a saída nas últimas entregas do dia 

que coincidem com a chegada de muitos clientes e do fluxo intenso do trânsito no 

período da manhã em torno da 8:00, certificação/reconhecimento de programas e 

incentivos para reconhecimento e valorização da empresa e entrega programada e 

voluntária em off hours para reduzir o tempo do trânsito, mas isso depende dos 

clientes, mudança de veículo de acordo com volume da carga, caso o volume de 

vendas aumentasse significativamente, contratação de especialista em TUC, 

desconhece e teria interesse caso houvesse um aumento no número das entregas, 

treinamento de funcionários específicos em TUC, caso houvesse um aumento no 

número das entregas e participação em grupos para qualidade/melhoria do TUC, a 

empresa participaria desde que fossem empresas interessadas e até mesmo com 

clientes e fornecedores, apenas para conversas e discussões saudáveis, sem 

vínculos com conselhos ou comissões, somente para discutir as realidades 

enfrentadas, problemas e possíveis soluções entre as empresas durante a distribuição 

à seus clientes; entretanto, o interesse principal seria o econômico. 

A iniciativa não praticada e que a empresa não tem interesse foi mudança de local 

de grandes geradores de tráfego, a empresa acredita que isso não ocorrerá, somente 

por forças extremamente maiores e governamentais, pois a loja é própria e, além 

disso, no decorrer dos anos, o polo de comercialização e distribuição de alimentos 

pode estar tendendo a se tornar um polo gastronômico, o que acarretaria na 

possibilidade a empresa sair de lá. 
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7.5.8 EMPRESA UME. 

 

A UME. é um comércio atacadista e distribuidor de alimentos da região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro, atua neste mercado a pouco mais que dez 

anos. Entretanto, possui um histórico anterior com os membros da empresa, vindos 

inicialmente de São Paulo para ampliar os canais de comercialização na década de 

60, além de clientes e fornecedores, totalizando pouco mais de 50 anos de distribuição 

de hortifrutigranjeiros no estado. 

A empresa está presente no polo de comercialização, a Cadeg, e normalmente 

distribui as mercadorias e recebe clientes na loja física. Os principais clientes são 

restaurantes da zona sul da capital fluminense e feirantes. As entregas a esses 

clientes são realizadas diariamente, no período da madrugada entre 2:00 e 6:00, por 

meio de cinco veículos da própria empresa, sendo duas vans, um furgão, dois 

caminhões de 5 toneladas e de 8 toneladas.  

Em média, são realizadas sete viagens por dia, com cinco a dez paradas para 

entregas e com cinco a vinte caixas por entrega. Com isso, os veículos são 

escalonados conforme o volume dos pedidos, sendo carregados em torno de 80% da 

capacidade do seu volume e são abastecidos por caixas e sacos, de forma manual 

com auxílio de carrinhos de mão.  

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica sete: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

inicialmente, por ser um ponto de comercialização e, atualmente, por ser imóvel 

próprio, adquirido por meio de indenizações trabalhistas, e por ser um ponto 

conhecido já entre clientes e fornecedores, roteirização, de forma “verbal” para tentar 

reduzir o percurso e o tempo no trânsito, agrupando clientes conforme a localização 

ou o tipo de produto a ser transportado, programação do horário de entrega conforme 

combinado com os clientes, entrega programada e voluntária em off hours para reduzir 

o tempo do trânsito e, devido aos anos no mercado, há fidelização e comprometimento 

dos clientes com os horários e mudança de veículo de acordo com volume da carga, 

pois possuem mais que um veículo para isso e grupos para qualidade/melhoria do 

TUC, no próprio Cadeg, segundo um dos sócios da loja, ocorrem alguns encontros e 

palestras aos comerciantes e, algumas poucas vezes, voltados à logística. 



  
 

154 
 

Somente uma das iniciativas não praticadas a empresa teria interesse: sistemas 

de informação em tempo real dos veículos com GPS, que está em estudo econômico 

para implantação pelos sócios, para monitoramento futuro dos veículos a fim de 

detectar o real percurso, melhora-los e reduzir o tempo, além da segurança ao veículo 

também. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram quatro:  

aumento/construção de área de carga/descarga, nas vias há facilidade de 

estacionamento devido o horário, mas área do estacionamento e de carga e descarga 

de onde ela se situa é considera muito pequena, demarcada e mal organizada;  

certificação/reconhecimento de programas e incentivos, pois este depende 

principalmente do governo e que, de acordo com o comerciante, o setor público não 

resolve muitos assuntos importantes dos hortifrutigranjeiros no campo e no 

armazenamento e, com isso, ele nem imagina a possibilidade de qualquer certificação, 

incentivo ou reconhecimento da distribuição destas mercadorias perecíveis na 

logística urbana, mudança de local de grandes geradores de tráfego, depende de 

muitos fatores, a princípio, não mudaria por se tratar de um imóvel próprio e, além 

disso, depende dos sócios, do mercado, do risco de se tornar um polo gastronômico, 

da idade e entre outros, contratação de especialista em TUC, não tem interesse e 

custo e treinamento de funcionários específicos em TUC, não tem interesse e os 

próprios funcionários interagem nas atividades, ajudando uns aos outros, sejam 

novatos ou já antigos na empresa; além disso, a empresa relatou a necessidade na 

melhoria da qualificação dos funcionários em geral no mercado de hortifrutigranjeiros, 

muitos que se candidatam não tem formação básica e, às vezes, até analfabetos, isso 

era mais intenso e normal nas décadas de 70 e 80, mas atualmente o proprietário vê 

isso como um problema social que tem que ser resolvido primeiro na empresa, do que 

contratar um especialista ou treinar um funcionário em TUC. 

 

7.5.9 EMPRESA Z.C. 

 

A Z.C. atua no comércio atacadista e varejista de distribuição de cocos no Rio de 

Janeiro e na região metropolitana e seus principais compradores são feirantes, 

quiosques de praia, lanchonetes e restaurantes.  
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A empresa possui ponto comercial de distribuição no Cadeg, onde são recebidos 

pedidos de entregas e clientes que vem buscar as mercadorias. Os períodos das 

entregas são a noite e de madrugada e a frequência é diária, em média com duas 

viagens por dia e com seis entregas em cada viagem. O volume e o número das 

entregas podem aumentar conforme a sazonalidade de produção do coco e a chegada 

do verão no estado. Normalmente, os produtos são carregados manualmente em 

sacos com o auxílio de carrinhos quando não há vaga de estacionamento atrás da 

loja. O veículo da empresa é uma pick-up com capacidade de carga de uma tonelada 

e o mesmo sai com quase 100% da sua capacidade. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica três: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

por ser um ponto de referência de comercialização e distribuição, roteirização, de 

forma “manual” para tentar reduzir o percurso e o tempo no trânsito, agrupando 

clientes conforme a localização e programação do horário de entrega conforme 

combinado com os clientes 

Em relação as iniciativas não praticas, cinco delas a empresa teria interesse: 

aumento/construção de área de carga/descarga, tanto nas ruas quanto no polo de 

comercialização, este último é considerado muito pequeno e mal organizado, devido 

a má distribuição das vagas, entrega programada e voluntária em off hours, mas isso 

depende dos clientes, mudança de veículo de acordo com volume da carga, facilitaria 

a redução do número de viagens, mas não tem, principalmente, devido o custo de 

estacionamento e também dos custos quando a oferta de cocos no mercado estiver 

em baixa e mudança de local de grandes geradores de tráfego, dependeria de muitos 

fatores, a princípio, não vê necessidade, pois é do lado de uma via de acesso 

importante e já é culturalmente um ponto de referência de atacado para 

hortifrutigranjeiros, entretanto, o local tem apresentado sinais de mudança no perfil 

dos consumidores que circulam pelo polo de comercialização e grupos para 

qualidade/melhoria do TUC, para conhecer. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram 

certificação/reconhecimento de programas e incentivos, desconhece e não tem 

interesse nenhum, sistemas de informação em tempo real dos veículos com GPS, 

também não tem interesse, pois geraria custo a mais, contratação de especialista em 
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TUC, pois desconhece e não tem interesse nenhum, além de gerar custos, e 

treinamento de funcionários específicos em TUC, pois não tem tempo e geraria um 

custo a mais. 

 

7.5.10 EMPRESA C.M. 

 

A C.M. atua no comércio atacadista de hortifrutigranjeiros da região metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro, com quase 20 anos de atuação no ramo, sendo também 

um negócio familiar. A empresa está situada no Cadeg, em Benfica, e distribui e 

recebe clientes diariamente de mercados locais, lanchonetes e hotéis, sem área de 

concentração de entrega exata.  

Para a distribuição, possui dois veículos, uma van com capacidade de uma 

tonelada e um furgão de duas toneladas. Os veículos são ocupados em média de 50% 

de sua capacidade, alternados conforme o volume dos pedidos e as mercadorias, 

normalmente, são acondicionadas em caixas de até 20 kg, com auxílio de carrinhos 

de mão. As viagens das entregas ocorrem no período da manhã, tendo início as 6:00 

da manhã e sem previsão de retorno devido o trânsito. Normalmente, ocorre de uma 

a duas viagens ao dia, com quatro entregas em média e em torno de vinte caixas por 

entrega.  

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica três: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

primeiramente, por ser um ponto de referência de comercialização e, segundo, por ser 

um negócio de família no mercador de hortifrúti, roteirização, de forma “manual” para 

tentar reduzir o percurso e o tempo no trânsito, agrupando clientes conforme a 

localização ou o tipo de produto a ser transportado e mudança de veículo de acordo 

com volume da carga. 

Em relação as iniciativas não praticas, três delas a empresa teria interesse:  

aumento/construção de área de carga/descarga, na parte de carregamento das 

mercadorias, a empresa considera muito pequeno e mal organizado, atrasando a 

saída das entregas, e durante o descarregamento, muitos estabelecimentos pequenos 
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não possuem área de descarga, sendo realizada na via mesmo, com algumas vezes 

problemas com fiscais de trânsito, motoristas nas vias e pedestres nas calçadas, 

algumas vezes, o veículo estaciona um quarteirão distante do ponto para evitar 

problemas com o trânsito, entretanto se torna complicado por causa dos pedestres e 

com as calcadas, que algumas vezes não possuem declives no meio fio para o uso 

adequado dos carrinhos de mão, entrega programada e voluntária em off hours para 

reduzir o tempo do trânsito, mas isso depende muito dos clientes, que normalmente 

são lanchonetes e mercados locais varejistas e parcerias com grupos para 

qualidade/melhoria do TUC, se tivesse tempo, seria para discutir melhorias 

operacionais de transporte e carga e descarga. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram  

certificação/reconhecimento de programas e incentivos, pois não tem interesse e 

acredita que geraria custos, sistemas de informação em tempo real dos veículos, 

também seria por causa do custo, programação do horário de entrega depende muito 

dos clientes, mudança de local de grandes geradores de tráfego, depende de muitos 

fatores, mas não tem interesse pois a loja é própria, contratação de especialista em 

TUC, pois desconhece e não tem interesse e treinamento de funcionários específicos 

em TUC, pois não tem interesse. 

 

7.5.11 EMPRESA A.D. 

 
 

A A.D. é uma empresa nova no mercado de hortifrutigranjeiros, tendo um pouco 

mais de um ano de abertura da loja. O proprietário é um recém aposentado que está 

se arriscando no setor e que, segundo ele, parou ao “acaso da vida” no Cadeg. Atua 

como fornecedor distribuindo e recebendo clientes no ponto comercial.  

No momento, a distribuição atende somente a restaurantes do centro do Rio de 

Janeiro, ao redor da Rua Marechal Floriano e, na ainda nesta rua, utiliza um imóvel 

como depósito às mercadorias destinadas aos clientes. As entregas são realizadas 

diariamente, com as mercadorias acondicionadas em caixas e sacos, carregadas com 

o auxílio de carrinhos manuais pelas calçadas do entorno do “depósito”. 



  
 

158 
 

A viagem até o depósito ocorre de madrugada, por volta da 2:00 da madrugada, 

sendo realizada uma única vez a fim de evitar o fluxo intenso até o Centro do Rio de 

Janeiro. A empresa possui três veículos, uma pick-up, uma van e um caminhão de 3 

toneladas que foram sendo adquiridos gradativamente conforme o aumento da 

demanda na região e também devido a sazonalidade das entregas volumosas em 

períodos festivos. Normalmente, o veículo é escalonado e sai em torno com 50% de 

sua capacidade, exceto em períodos de maior demanda. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica duas: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

segundo o proprietário foi ao acaso, sem intenção do ponto de referência comercial, 

e mudança de veículo de acordo com volume da carga, para menor gasto com 

combustível. 

Em relação as iniciativas não praticas, duas delas a empresa teria interesse: 

aumento/construção de área de carga/descarga, a empresa considera muito pequeno 

e mal organizado e parcerias com grupos ou empresas para qualidade/melhoria do 

TUC, para conhecer, pois é novo no mercado. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram 

certificação/reconhecimento de programas e incentivos, sistemas de informação em 

tempo real dos veículos, roteirização, pois só faz uma viagem, programação do horário 

de entrega para reduzir o tempo de espera, pois possui o “depósito” e o veículo não 

fica parado esperando na via, entrega programada e voluntária em off hours, isso 

depende dos clientes, mudança de local de grandes geradores de tráfego, é novo no 

local e deseja ainda conhecer o comércio local, contratação de especialista em TUC, 

desconhece e não tem interesse e treinamento de funcionários específicos em TUC, 

pois não tem interesse. 

 

7.5.12 EMPRESA G.B. 

 

A G.B. atua na distribuição de hortifrutigranjeiros nos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte. Em São Paulo, recebeu 
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premiação e reconhecimento pela Associação Paulista de Supermercados e pela 

Nielsen Company e, no Rio de Janeiro, é considerada a maior empresa nas centrais 

de abastecimento pelos demais entrevistados do setor. 

A rede de distribuição do grupo possui como principais clientes na região 

metropolitana do Rio de Janeiro de hiper e supermercados Casas Guanabara, 

Carrefour, Assái e Prezunic. Os demais clientes vão até o centro de distribuição da 

empresa buscar as mercadorias, sendo também hiper e supermercados do Grupo Pão 

de Açúcar, Supermercados Mundial e mercados locais de menor porte. A filial situada 

no Ceasa-RJ ainda distribui para outros mercados dos estados do Rio de Janeiro e 

do Espírito Santo. 

O Grupo possui uma frota com dezesseis veículos, sendo eles dois furgões com 

capacidade de carga de 2 toneladas, quatro caminhões de 4 toneladas, seis 

caminhões de 7 toneladas e quatro caminhões de 12 toneladas. Os veículos são 

escalonados de acordo com os pedidos e saem com cerca de 80% da capacidade do 

volume de carga.  

A empresa está situada no Ceasa-RJ, é a única ter um grande centro de 

distribuição dentro da central de abastecimento e realiza entregas diariamente, as 

mercadorias são acondicionadas em caixas plásticas de forma paletizada e contam 

com o apoio de carrinhos de mão e de paleteiras para movimentação. Normalmente, 

as entregas são realizadas na parte da manhã e a maioria dos veículos saem em 

direção ao Rio de Janeiro com uma entrega, quando vai para outra região, realizam 

de duas a três entregas.  

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica oito: participação de um polo de comercialização/distribuição no Ceasa-

RJ, inicialmente por ser um ponto de referência de comercialização quando o Grupo 

chegou ao RJ e, atualmente, por estar perto de uma via expressa importante, 

aumento/construção de área de carga/descarga, a empresa conseguiu crescer no 

mercado a ponto de adquirir um CD dentro do Ceasa-RJ, onde é possível realizar 

todas as distribuições, mediante a turnos de carregamento dos veículos para as 

entregas, e as entregas são realizadas dentro das áreas dos supermercados,  

sistemas de informação em tempo real dos veículos com GPS e monitorado pela 
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própria empresa, desde a saída do CD até a chegada no cliente e no retorno, 

roteirização com as ferramentas disponíveis na internet, sem software, com rotas 

“fixas” para cada cliente, mas sempre tentando fugir do atual engarrafamento, 

programação do horário de entrega conforme combinado com os clientes, com a saída 

dos carros bem cedo do CD, a empresa tenta evitar caminhos que estejam 

congestionados e chegar cedo no cliente, mudança de veículo de acordo com volume 

da carga, pois são escalados mediante o volume do pedido, controle de horas 

trabalhadas dos motoristas, com carteira assinada e trabalhos com descanso 

semanal, contratação de especialista em TUC, segundo a empresa, uma vez por ano 

é contratado um consultor voltado ao setor de comercio atacadista que faz um trabalho 

de atualização para ver como foi o nosso trabalho e qual a meta que alcançamos,  

treinamento de funcionários específicos em TUC, de acordo com a empresa, todos os 

funcionários têm treinamento antes de começar a trabalhar, sendo feito uma entrevista 

pelo RH e também uma avaliação pelo gestor de treinamento para ver que grau de 

conhecimento o colaborador tem e parcerias com grupos ou empresas para 

qualidade/melhoria do TUC, no próprio Ceasa, através dos distribuidores é feito uma 

avaliação referente as entregas e discutido com a diretoria do Ceasa para ver melhor 

horário para comercialização e entregas das mercadorias. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relata que 

só não pratica, uma mas que tem interesse: certificação/reconhecimento de 

programas e incentivos, pois o Grupo hoje é considerado uma das melhores empresas 

do Rio de Janeiro do setor de hortifrutigranjeiros, sendo muito bem reconhecida e seria 

um reconhecimento a mais à empresa, entrega programada e voluntária em off hours 

para reduzir o tempo do trânsito, isso depende dos clientes, mas a empresa relatou 

que teve uma boa experiência nas Olimpíadas com as entregas sendo feito no período 

noturno, onde as entregas fluíram muito bem, evitando congestionamento e 

recebimento da carga em tempo recorde e mudança de local de grandes geradores 

de tráfego, no momento, a empresa não vê que possa alterar algo, pois o Ceasa está 

numa posição boa para o recebimento de cargas que vem de todos os estados do 

Brasil, o nosso problema atual é a distribuição, pois eles têm clientes em todos os 

bairros do Rio de Janeiro e cada bairro o seu problema de transito. Nesse período 

todo das Olimpíadas e Paraolimpíadas, o Ceasa-RJ teve que ajustar o horário de 

saída de distribuição devido a proximidade de pontos onde ocorreriam os jogos. Como 
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o Ceasa-RJ é do setor público, todas as empresas nele instaladas tiveram que se 

enquadrar nos horários impostos pelo município.  

 

7.5.13 EMPRESA F.V. 

 

A Empresa F.V. atua no comércio atacadista a pouco mais de 10 anos, mas seus 

dirigentes estão neste ramo desde a transferência do Mercado Municipal da Praça XV 

ao Cadeg, durante as décadas de 50 e 60, acompanhando o histórico da distribuição 

de alimentos na região metropolitana fluminense. Esses profissionais estão no setor 

de distribuição de hortifrúti desde então e, hoje em dia, atuam somente com a 

distribuição. Assim, buscam se especializar nesta área, possuem certificação para 

classificação dos produtos transportados e manual de boas práticas na manter o 

padrão e a qualidade das atividades da empresa. Além disso, receberam prêmio de 

reconhecimento da marca pela INBRAP como a maior distribuidora de produtos 

hortifrúti para empresas no Rio de Janeiro.  

A empresa possui nove veículos, que variam a capacidade entre 3 a 12 toneladas. 

Por dia, tem-se pelo menos uma viagem, com quinze entregas e com 15 a 30 caixas 

por entrega. Como visto em outros casos, em períodos festivos, o volume dos pedidos 

aumentam consideravelmente e, consequentemente, a frequência das viagens 

também.  

As entregas ocorrem diariamente, alternando os dias dos clientes. Os produtos 

são acondicionados em caixas plásticas de até 20 kg e sacos de 5 a 20 kg, conforme 

recomendações da Embrapa e orientações no manual de boas práticas da empresa, 

e utilizam carrinho de mão para auxílio no carregamento e descarregamento. 

O período de entrega das mercadorias ocorre durante a madrugada e a empresa 

consegue conciliar com os clientes os horários, o veículo sai em torno de 1:30 para 

iniciar as entregas. Os pontos de entregam são variados, sem concentração exata, 

passando desde o centro da capital e se estende à zona oeste e à baixada fluminense. 

As mercadorias são destinadas a cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, clínicas 

hospitalares e escolas e creches. 
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Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica seis: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

devido o ponto de referência comercial e loja própria,  sistemas de informação em 

tempo real dos veículos, com monitoramento e rastreio por GPS para acompanhar o 

veículos nas entregas conforme horários combinados com os clientes, roteirização, 

por meio de ferramentas da internet e manual, para definir a rota dos clientes conforme 

a região, programação do horário de entrega para reduzir o tempo de espera, devido 

a interação com os clientes para firmar horários específicos para recebimento das 

mercadorias, a fim de evitar conflitos nas atividades das empresas clientes, entrega 

programada e voluntária em off hours, isso é bem acordado e feito com a maioria dos 

clientes, mas nem todos aceitam, e parcerias com grupos ou empresas para 

qualidade/melhoria do TUC, quando ocorre no Cadeg, quando tem tempo . 

Em relação as iniciativas não praticas, duas delas a empresa teria interesse:  

aumento/construção de área de carga/descarga, a empresa considera muito pequeno 

e pouco sinalizado o estacionamento e as áreas de carga e descarga e nas ruas, 

depende dos locais, por exemplo, no caso de restaurantes que não possuem área de 

carga e descarga, o veículo estaciona mesmo na via e as calçadas não são favoráveis 

durante o descarregamento por serem somente para pedestres, desequilibrando a 

carga no carrinho mesmo o percurso sendo pequeno, o fiscal apressando, ameaçando 

ou multando, e a população passando normalmente, e certificação/reconhecimento 

de programas e incentivos, pois a empresa já tem alguns certificados, acredita-se que 

o que for favorável ao reconhecimento da empresa ao setor, ela faria. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram mudança 

de veículo de acordo com volume da carga, pois cada grupo de clientes possui seu 

veículo, mudança de local de grandes geradores de tráfego, por causa do ponto e loja 

própria, contratação de especialista em TUC, desconhece e não tem interesse e  

treinamento de funcionários específicos em TUC, não tem interesse e, para a empresa 

os carregadores e motoristas que lidam com a realidade operacional da distribuição, 

com o carregamento e descarregamento, fiscais de trânsito, outros veículos, 

problemas de estacionamento e das vias, e etc., logo os funcionários mais antigos 

repassam o conhecimento que tem para os mais novos. 
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7.5.14 EMPRESA F.T. 

 

A F.T. é um comércio atacadista e varejista de hortifrutigranjeiros, está presente 

num pólo de distribuição e comercialização de alimentos no Rio de Janeiro, sendo um 

negócio de família, no Cadeg. Além do ponto de venda, possui um negócio em 

paralelo que oferece serviço de distribuição (frete ou terceirizado) a alguns outros 

lojistas do local e a clientes que circulam no mercado que adquirem um volume 

considerável de produtos ou, às vezes, alguns clientes chegam a se juntar para 

conseguirem volume para o frete. 

A empresa realiza entregas diariamente, exceto domingo, distribuindo para os 

clientes da loja durante a madrugada, com média de duas viagens e duas entregas 

por dia e para os clientes que contratam a distribuição são em média três viagens ao 

dia com uma entrega, no período da manhã. Assim como em outros casos, o volume 

e o número de entregas pode aumentar em determinados períodos do ano.  

A loja possui dois veículos, um de 3 toneladas e outro 5 de toneladas, que 

normalmente são carregados, em média, com 50% do volume da capacidade de 

carga. As mercadorias são acondicionadas em caixas plásticas ou de madeiras, em 

sacos ou até mesmo, dependendo do tamanho da fruta ou legume, por unidade, como 

no caso de melancias e abóboras inteiras, sendo somente sobrepostas em paletes, 

conforme orientação da Anvisa. O carregamento e descarregamento contam com o 

auxílio manual e de carrinhos de mão. 

Os principais pontos de abastecimento mencionados foram restaurantes, bares, 

hospitais, escolas e creches, lanchonetes, clubes e associações e academias de toda 

a região metropolitana, sem local especifico de concentração de clientes. 

Dentre as doze iniciativas de logística urbana questionadas, a empresa relatou 

que pratica quatro: participação de um polo de comercialização/distribuição no Cadeg, 

segundo o proprietário é negócio de família e a loja é própria, mas considera que a 

decisão inicial na escolha do local foi por causa do ponto de referência, programação 

do horário de entrega para reduzir o tempo de espera, a empresa realiza os pedidos 

da loja durante a madrugada e é combinado com os clientes, não citando problemas 

nas vias e em áreas de estacionamento, de carga e de descarga, o proprietário 
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menciona que esse é o melhor horário, mas que realmente depende do cliente para 

receber, entrega programada e voluntária em off hours, realiza e muitas vezes 

depende dos clientes. 

Em relação as iniciativas não praticas, duas delas a empresa teria interesse 

aumento/construção de área de carga/descarga, a empresa considera muito pequeno 

e mal organizado a parte de carregamento do polo e que isso já ocasionou problemas 

em atrasos nas entregas, certificação/reconhecimento de programas e incentivos, há 

interesse, pois passa a ser uma forma de divulgação do trabalho de distribuição das 

empresas, entretanto, acredita que haveria um custo para isso e parcerias com grupos 

ou empresas para qualidade/melhoria do TUC, para conhecer melhor, aprendizado e 

informação são válidos, o problema é o tempo. O trabalho da distribuição é muito 

puxado, pois envolve várias operações internas de armazenamento e de recebimento 

também. 

As iniciativas não praticadas e que a empresa não tem interesse foram sistemas 

de informação em tempo real dos veículos, pois teria custo, roteirização, também pelo 

custo, mudança de veículo de acordo com volume da carga, pega o veículo que está 

mais perto, pois é difícil conseguir vaga de madrugada para estacionar perto da loja 

as vezes, muitos fornecedores com carretas e caminhões grande e outras empresas 

também se preparando para as entregas; mudança de local de grandes geradores de 

tráfego, a loja é própria, mas depende, a princípio não, mas dependendo que ocorrer 

com o mercado poderia pensar no caso, contratação de especialista em TUC, não tem 

interesse e geraria custo e treinamento de funcionários específicos em TUC, geraria 

custo; parcerias com grupos ou empresas para qualidade/melhoria do TUC para 

conhecer melhor, aprendizado e informação são válidos, o problema é o tempo, o 

trabalho da distribuição é muito puxado, pois envolve várias operações internas e 

intermediárias de armazenamento e de recebimento. 

 


