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Resumo 

 

MUZETTI, Francisco T. Estimando Custos na Base da Pirâmide: Dados Sobre 

Entregas de Produtos em Favelas Brasileiras. São Paulo, 2018. 30p. Relatório de 

Iniciação Científica – Faculdade de Economia e Administração. Insper Instituto de 

Ensino e Pesquisa. 

 

Há um grande mercado consumidor em potencial vivendo nos centros urbanos em 

áreas de pobreza, especialmente em países emergentes. Sobre isso, empresas 

estão desenvolvendo estratégias para incorporar esse mercado da Base da Pirâmide 

(BOP), porém, precisa-se compreender melhor como essas companhias superam os 

diversos desafios de vender produtos a essa classe. Desse modo, o presente estudo 

busca entender os custos logísticos das empresas em entregar produtos nas favelas 

brasileiras mediante as lacunas institucionais existentes nessas localidades. Para 

isso, foi construído um robô para capturar dados dos fretes de empresas 

transportadoras e de e-commerce dentro das favelas e em seu entorno. Desse modo, 

a fim de analisar empiricamente os custos logísticos dessas entregas, realizou-se 

três principais modelos econométricos, tendo como variáveis dependentes o preço, 

o tempo e a disponibilidade da oferta do serviço. Assim, os resultados indicam que 

as empresas acabam entregando menos nas favelas, cobrando fretes mais caros e 

levando um tempo maior nas entregas. Além disso, quando se estratifica a analise, 

esses valores ficam mais claros, dando destaque para uma maior discriminação nas 

categorias dos produtos caros e pequenos, e para a localidade da favela 

Paraisópolis. 

 

Palavras-chave: Base da Pirâmide, Favelas, Lacunas Institucionais, Custos 

Logísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

MUZETTI, Francisco T. Estimating costs in the Bottom of the Pyramid: Data about 

product deliveries in Brazilians slums. São Paulo, 2018. 30p. Report for 

Undergraduate Research – Faculdade de Economia e Administração. Insper Instituto 

de Ensino e Pesquisa. 

 

There is a great potential consumer market living in the urban centers in areas of 

poverty, especially in emerging countries. In this sense, companies are developing 

strategies to incorporate this market at the bottom of the pyramid (BoP). Yet, it is 

necessary to understand better how these companies overcome the several 

challenges faced to sell products for this segment. This study thus tries to understand 

companies’ logistic costs to deliver products in the slums of Brazil through the 

institutional voids existing in those places. Thus, it was built a robot to collect data of 

transport and e-commerce companies’ freight prices inside slums and their 

surroundings. In order to analyze empirically the logistic costs of these deliveries, 

three main econometric models were developed, considering as dependent variables 

the price, the time and availability to offer the service. Therefore, the results indicate 

that the companies end up delivering less products in slums, charging more 

expensives freight and taking longer to deliver. Besides that, stratifying the analysis, 

these values get clearer, highlighting the discrimination in the category of expensive 

and small products, and to the locality of the Paraisópolis slum. 

 

Keywords: Bottom of the Pyramid, Slums, Institutional Voids, Logistical Costs 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A urbanização em países desenvolvidos foi marcada por um constante 

aprendizado por meio de tentativas e erros, uma vez que, as cidades foram se 

expandindo gradativamente ao longo dos últimos 100 anos. Contudo, os países 

emergentes não tiveram essa mesma sorte. A migração do campo para a cidade, 

juntamente com o crescente aumento da população, transformou a dimensão urbana 

(CERATTI, 2013). Assim, surgem diversas preocupações sobre a crescente 

urbanização, sendo as principais adversidades apontadas pelas instituições mundiais, 

o aumento da pobreza e da desigualdade social. 

 Atualmente, metade da população mundial vive nas áreas urbanas e esse 

processo de urbanização tende a intensificar nos próximos anos. Segundo 

levantamento da ONU, em 2050, mais de 70% da população viverá nas cidades, 

sendo esse crescimento impulsionado pelos países em desenvolvimento, como o 

Brasil. Assim, até 2030, calcula-se que haverá 41 megacidades com mais de 10 

milhões de pessoas. Para isso, esses países precisarão investir fortemente em 

segurança, geração de energia, transporte para melhorar a qualidade de vida e a 

competitividade econômica nessas áreas (PWC, 2015). 

 Nesse sentido, a literatura da base da pirâmide (BOP) evidencia uma grande 

população vivendo em grandes centros urbanos, principalmente em países 

emergentes, com baixíssima infraestrutura em saneamento básico, saúde e transporte 

(PRAHALAD, 2005). Assim, autores como Taniguchi e Thompson (2015) classificou 

essas defasagens como city logistic, ou seja, pontos a serem melhorados e 

trabalhados pelos governos nos grandes centros urbanos. Além disso, mais focado 

na BOP, Khanna e Palepu (2010) especificou essas dificuldades como sendo às 

lacunas institucionais, como a baixa ineficiência das leis. 

Desse modo, há um grande mercado consumidor com, em 2030, segundo estimativas 

da ONU, mais de cinco bilhões de pessoas vivendo nas cidades, dessas, grande parte 

em áreas de pobreza. Porém, apesar de salientar sobre as diversas dificuldades 

enfrentadas nesses centros urbanos, a organização mostra, também, que esse 

momento pode ser uma grande oportunidade para se aproveitar dos pontos positivos 

da urbanização (OJIMA, 2007). 

Assim, diversos estudos relatam sobre o aumento de renda que dessa população que 

vive em áreas de pobreza. Para isso, muitas empresas estão tomando iniciativas a fim 
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de conseguir angariar esse grande mercado em potencial, apesar dos diversos 

desafios de vender e entregar produtos para a base da pirâmide. Consequentemente, 

para esse estudo, focou-se na população que vive em favelas, dado que, possui todas 

as particularidades preponderantes da BOP.  

Para tanto, o objetivo dessa pesquisa é estimar, de diferentes maneiras e 

perspectivas, os custos logísticos que podem encarecer o fornecimento de produtos 

para a base da pirâmide, devido principalmente às lacunas institucionais e city logistic. 

A seguir, detalhado na metodologia, reporta-se a forma de cálculo de uma análise 

quantitativa, tentando interpretar numericamente os custos logísticos e, em seguida, 

os resultados da pesquisa. 

 Consequentemente, construiu-se uma base de dados a fim de entender a 

disponibilidade da oferta do serviço e poder calcular os custos e tempos de entregas 

de diversos tipos de produtos dentro das favelas para, assim, validar essas 

suposições e teorias citadas acima (ANDERSON; MENEZES; KUPP, 2010). Para 

isso, focou-se em empresas específicas de serviços de transporte, como os Correios, 

e outras que terceirizam essa atividade, como o Ponto Frio, além de como essas 

atuam perante as lacunas institucionais em mercados emergentes. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Estratégias para a base da pirâmide: conceituação, estudos e avanços 

 

Com a constante urbanização mundial, a fim de melhorar a competitividade, as 

empresas necessitam se adequar aos grandes centros urbanos os quais estão se 

tornando cada vez mais predominante, principalmente em países emergentes. 

Consequentemente, como modo de otimizar e melhorar as diversas defasagens 

existentes nessas localidades, necessita-se de mecanismos sustentáveis para haver 

um avanço a longo prazo. Para isso, Taniguchi e Thompson (2015) chamou a 

estrutura desses centros de city logistic, tendo como pilares os sistemas de 

mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida. Porém, para esse estudo, focou-se 

principalmente nas dificuldades enfrentadas pelas empresas na ineficiente mobilidade 

urbana, a qual, apesar dos esforços do governo em diminui-la, ainda são relevantes. 

Como característica marcante nesses centros urbanos, é a presença da maior 

parte das pessoas pobres no mundo. Desse modo, é conhecido que há bilhões dessas 

pessoas da base da pirâmide, ou seja, pessoas que vivem com menos de U$ 2 por 

dia. Assim, diversas organizações, como o Banco Mundial, governos nacionais, 

Organizações das Nações Unidas (ONU), Organizações não Governamentais (ONGs) 

trabalham com o intuito de combater suas causas. Assim, a literatura da base da 

pirâmide (BOP) evidencia uma grande população vivendo em áreas de pobreza em 

mercados emergentes, cujo consumo é negligenciado por muitas corporações 

(PRAHALAD, 2005). 

Atualmente, já existem alternativas com o objetivo de atingir esse grande 

mercado em potencial, como as Casas Bahia, no Brasil, oferecendo crédito para 

consumidores com baixo fluxo de renda; a Cemex, no México, empresa de cimento 

que incentiva e auxilia os próprios consumidores a realizarem a construção de suas 

casas; a Procter & Gamble (P&G) que começou a vender o xampu Pantene, marca 

de alto nível na empresa, em sachês, com o intuito de baratear o produto; além do 

banco ICICI indiano, que tomou diversas medidas a fim de baratear o crédito para 

essa população, tornando-se a segunda maior instituição financeira do país 

(PRAHALAD, 2005). 

Contudo, para poder surgir mais inovações e aperfeiçoar as já existentes, essas 

empresas precisam enfrentar as lacunas institucionais (institucional voids), termo 
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cunhado por Khanna e Palepu (2010). Porém, as lacunas institucionais, dependendo 

de como enxerga-las, podem não ser barreiras, mas sim, oportunidades tangíveis para 

empresas ou pessoas desenvolverem modelos de negócios a fim de preencherem ou 

superarem esses vazios. 

Esses obstáculos da BOP são compostos, por exemplo, da baixa eficiência das 

leis; escassez nos mercados de créditos, visto que há dificuldade em verificar a 

capacidade de reembolso dessa parcela da população; infraestrutura precária e uma 

consequente rede de distribuição quase inexistente, entre outros. Desse modo, 

quando as empresas operam nesses mercados emergentes, muitas vezes elas 

desempenham essas próprias funções (KHANNA; PALEPU, 2010). 

Para ilustrar essas dificuldades enfrentadas pelas companhias, apesar dos 

casos de sucesso citados anteriormente, há alguns exemplos de corporações que 

ofereceram produtos a preços baixos, como o iogurte da Grameen Danone Foods 

(YUNUS, 2010), mas com desfecho diferente, visto que, os grandes custos logísticos 

limitaram o potencial de impacto desse produto. Nesse sentido, estudiosos têm 

proposto que as corporações que focam nos mercados da BOP, necessitam de uma 

adaptação local e uma cooperação com as comunidades pobres para entender melhor 

suas necessidades e restrições locais (CAI; JUN; YANG, 2010; JOHNSTON et al. 

2004; COUSINS et al. 2006). Nessa linha, o presente estudo foca em como as 

empresas que ofertam produtos na BOP podem entender melhor as condições locais 

e utilizar esse maior entendimento para baratear custos e aumentar a eficiência de 

entrega. 

Nesse contexto, as companhias podem acabar cobrando preços mais caros ou 

limitar o acesso de populações carentes a produtos e serviços de qualidade. Assim 

sendo, caso as empresas consigam desenvolver estratégias a fim de superarem os 

diversos desafios que abrangem esse mercado, essas podem ter ainda mais sucesso 

com essa classe (KHANNA; PALEPU, 2010). Desse modo, Prahalad (2005) afirma 

que as pessoas e instituições devem ter a ciência de que os pobres são possíveis 

empreendedores produtivos, ensinamento também abordado por Meirelles e Athayde 

(2014). Além disso, sobretudo, essas pessoas são inclusive consumidores ativos de 

diversos produtos, característica essa, que o presente estudo foca, analisando 

quantitativamente os já existentes negócios que tentam englobar esse mercado. 
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2.2 Estratégias para a base da pirâmide em favelas 

 

Como representação da base da pirâmide, o estudo analisa a população que 

vive em favelas, representando cerca de 12 milhões de pessoas (DATA FAVELA, 

2013). Essas comunidades são caracterizadas por não possuir infraestrutura urbana, 

ou seja, falta de acesso à água, saneamento básico e coleta de lixo; muitas vezes não 

existe ordem e regras; não há o exercício da cidadania (OBSERVATÓRIO DE 

FAVELAS, 2009). Além disso, são normalmente caracterizadas por uma ocupação 

não planejada, com pequenas ruas, becos e escadarias, altos índices de 

criminalidade, podendo assim, devido a essas lacunas institucionais, elevar os custos 

logísticos e até prejudicar a capacidade de vender e entregar produtos (MEIRELLES; 

ATHAYDE, 2014). 

Segundo Xavier e Magalhães (2003) as favelas podem se subdividir em: 

invasões, quando as moradias estão em áreas em que a ocupação é irregular, como 

em margens de rios; loteamentos irregulares, quando o planejamento urbano foi 

totalmente desregulado, sem infraestrutura e ordenação; e os cortiços, sendo 

moradias sociais representadas por casas ou edifícios, tendo pouquíssima 

manutenção, com seus quartos alugados sem nenhuma formalização e, na maioria 

das vezes, superlotados. 

Ademais, a população dentro das favelas experimentou um rápido crescimento 

de renda, aumentando a média salarial dos trabalhadores na comunidade em 12% a 

mais em comparação com restante do Brasil de 2003 até 2013, potencializando assim, 

a propensão ao consumo. Além disso, apesar da alta criminalidade e de toda a 

precária infraestrutura já citada, mais de 80% dos moradores dizem gostar de morar 

na favela e 66% não querem sair, expondo o significado da palavra comunidade para 

essas pessoas (MEIRELLES; ATHAYDE, 2014). Consequentemente, para explorar 

esse grande mercado em potencial, as empresas precisam lidar com todos esses 

obstáculos em infraestrutura e restrições logísticas para assim fornecer os produtos e 

serviços a preços acessíveis. 

De acordo com dados do IBGE (2010), a renda anual das favelas brasileiras é 

pouco mais de 63 bilhões, podendo ser equiparado ao consumo de países como 

Paraguai e Bolívia. Assim, há diversas medidas com o intuito de “socializar” essas 

comunidades, como o programa de pacificação das favelas no Rio de Janeiro, o qual 
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foi responsável por aumentar o consumo para o varejo, com mais restaurantes, 

farmácias e bancos (CANO, 2012). Porém, grande parte dos gastos dos moradores 

dessas comunidades são caracterizados por serem dentro das próprias favelas, com 

82% das compras em mercados informais, sendo 25% das roupas e 40% dos 

calçados. 

Contudo, analisar somente esse crescimento de renda pode ser superficial, 

podendo-se exemplificar, como mostra os dados da figura 1, que juntamente a esse 

crescimento das favelas, mas especificamente o crescimento das habitações não 

atendidas, há também um aumento no preço dos imóveis, principalmente em cidades 

em expansão. Nesse caso, o aumento das cidades pressiona o mercado imobiliário 

local, aumentando o preço das moradias. Além disso, o próprio aumento de renda leva 

a uma maior procura de casas, aumentando novamente seus preços (ALVES, 2016). 

Ou seja, não necessariamente o crescimento de renda aumenta também o poder de 

compra, podendo nesse caso, não aumentar o consumo, uma vez que, esse aumento 

de renda leva ao encarecimento de outros custos, que nesse exemplo, tratou-se das 

propriedades. 

 

2.3 Medição dos custos logísticos na base da pirâmide em favelas 

 

Construindo sobre o estudo de Lazzarini, Turatti, Duarte, Sanches, Ito, 

Pongeluppe e Pistili (2015) e aprofundando juntamente com a tese de doutorado de 

Leandro Pongeluppe, esse relatório analisa empiricamente como as condições locais, 

especificamente em favelas, acabam influenciando os custos dos produtos ali 

distribuídos e ofertados. O presente estudo é, assim, um refinamento feito por 

Lazzarini et al. (2015), que tentaram estimar diferenças de custos e tempo de entrega 

com base em empresas de e-commerce de varejo, a partir de dados reportados nos 

sites dessas empresas. 

Entretanto, os autores notaram diferenças consideradas baixas, as quais 

aparentemente não refletem as reais condições das favelas. Uma explicação dada no 

estudo é que essas próprias empresas tendem a subsidiar seus serviços de frete, 

podendo assim “mascarar” os custos de entrega a partir da observação de dados em 

sites de e-commerce. A metodologia empregada nesse trabalho, descrita na parte 

três, busca investigar essa explicação, propondo alternativas para uma medição mais 

precisa dos custos envolvidos. 
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Além disso, com uma análise qualitativa explicativa, Silva (2018) buscou 

analisar também a distribuição dos produtos nas favelas brasileiras, porém, por meio 

da metodologia Grounded Theory. Esse método possibilita aos pesquisadores propor 

novos métodos de investigação de um novo fenômeno, sendo elaborado a partir de 

uma divisão de vários processos os quais sustentam a elaboração dos conceitos 

estudados, organizando as observações em categorias e subcategorias em que ideias 

são desenvolvidas de uma forma coerente. 

As etapas da Grounded Theory foram divididas em: 1) revisão de literatura; 2) 

seleção das empresas entrevistadas, dividindo-se em embarcadoras (vende os 

produtos e contratam os transportadores), transportadores (operador logístico) e last 

mile (subdistribuidor, como alguns próprios moradores das favelas); 3) elaboração do 

roteiro das entrevistas; 4) coleta dos dados; 5) ordenação dos dados; 6) análise dos 

dados; 7) theoritical sampling, dando uma maior compreensão do tema investigado; 

8) encerramento (SILVA, 2018). 

Como resultado da pesquisa, os autores reportam que as principais 

características da região que são levadas em conta pelas empresas para levarem os 

produtos até as favelas são os riscos e a segurança. Porém, diferentes favelas 

caracterizadas pela frequência e gravidade dos roubos ou diferentes empresas ou 

diferentes tipos de produtos com variações em preço e volumetria podem levar a 

diferentes alterações no risco da entrega. Assim, a tomada de decisão de entregar ou 

não as mercadorias nas favelas se torna extremamente difícil, uma vez que, os gastos 

extras no transporte podem diminuir a competitividade dificultando ou acabando com 

as entregas nessas localidades (SILVA, 2018). 

Desse modo, o presente estudo se baseia em uma análise quantitativa dos 

custos logísticos de transporte, uma vez que, esses podem encarecer o preço dos 

produtos de acordo com o ambiente local. Consequentemente, dada a condição de 

baixa renda e as dificuldades logísticas encontradas nas favelas, a estimação desses 

custos mostra-se da mais alta relevância. O objetivo, portanto, é estimar o quanto o 

preço, o tempo e a disponibilidade de oferta do serviço de transporte de determinados 

produtos aumenta dentro de favelas em comparação com áreas vizinhas fora desses 

locais de pior infraestrutura. 
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3  METODOLOGIA 

 

Com o intuito de medir os custos de logística das empresas prestadoras de 

serviços de transporte, foi criada uma base de dados dos custos logísticos. Dessa 

maneira, para precificar as entregas em localidades escolhidas, definiu-se seis 

empresas de e-commerce, sendo essas as Americanas, Submarino, Casas Bahia, 

Extra, Ponto Frio e Ricardo Eletro, além das transportadoras DHL e a estatal Correios. 

Logo, foi construído pelo próprio autor um robô, através da linguagem de programação 

VBA (Excel), para capturar todos esses dados automaticamente. 

Como em Lazzarini et al. (2015), foram coletados dados a partir de 

combinações de CEPs especificamente dentro das favelas, e outros em sua 

vizinhança, como mostra a figura 2, exemplificando pelas áreas dentro da favela, 

sendo essa a hachurada, e fora. Dessa forma, para distinguir esses CEPs, criou-se 

uma variável dummy “dFavela”, atribuindo-se o valor 1 para as localidades dentro da 

favela e 0 para fora da favela. 

Destarte, o banco de dados foi composto com o pareamento desses CEPs, 

calculando os fretes dessas localidades no site do Correios e da DHL e das empresas 

de e-commerce, para assim, poder comparar os custos de ambas as áreas. Foram 

analisados um total de 334 CEPs, sendo 167 dentro de favelas e 167 nas áreas 

vizinhas imediatamente fora das favelas. No total, calcularam-se dados de 21 favelas 

em 11 regiões geográficas brasileiras. 

Posteriormente, estabeleceu-se quatro variáveis categóricas: “id_empresa”, 

para representar a empresa analisada, variando de 1 a 8; “id_favela”, para cada favela 

e seu entorno, variando de 1 a 21; “id_produto”, para todos os produtos pesquisados, 

variando de 1 a 10. Além disso, dividiu-se os produtos em quatro categorias, a primeira 

os caros e pequenos; a segunda, os caros e grandes; a terceira, os baratos e 

pequenos; a quarta, os caros e grandes, criando assim, a quarta variável, 

“id_categoria”, variando de 1 a 4. Contudo, devido os limites de dimensão e peso de 

entregas dos Correios, as mercadorias sofá e cama, da quarta categoria, não foram 

coletadas. 

Essas divisões foram feitas para capturar os custos logísticos e analisá-los por 

grupos, seja por tipo de produto, como por empresa e também por favela e, assim, 

comparar com os resultados qualitativos descritos anteriormente encontrados por 
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Silva (2018). Posteriormente, criou-se uma variável para medir um possível diferencial 

de desempenho de entregas dentro e fora da favela, quando se compara as lojas de 

e-commerce com os Correios e a DHL, para assim, verificar a suposição de subsídio 

de Lazzarini et al. (2015). Desse modo, estabeleceram-se três maneiras diferentes 

para analisar os dados coletados e, consequentemente, calcular o diferencial de 

desempenho: a disponibilidade de oferta do serviço, o preço do frete e o prazo do 

frete, todos esses modos detalhados nas seções abaixo. 

 

3.1 Oferta do serviço 
 

Com o intuito de saber se existe diferença entre o número de cotações não 

capturadas pelo robô dentro e fora da favela, ou seja, as possíveis entregas não 

realizadas pelas empresas, uma vez que, as companhias podem discriminar as áreas 

também por não realizarem o serviço, construiu-se a variável dummy “dEntrega”, 

sendo 1 quando o dado é capturado pelo robô, ou seja, a entrega seria realizada e 0, 

caso contrário. Vale ressaltar que só foi dado o valor de zero para a variável quando 

robô emitisse apenas as mensagens descritas na tabela 1, ou seja, realmente a 

empresa não entregaria na localidade. 

 

 

 

 Assim, para averiguar uma variação entre as possíveis entregas realizadas nas 

favelas e em seu entorno, foram feitas cinco regressões lineares para probabilísticas, 

estabelecendo como variável dependente “dEntrega” e as independentes “dFavela” 

juntamente com as dummies categóricas “id_categoria”, “id_empresa” e “id_favela”, 

além da interação dessas três últimas variáveis com “dFavela”, para assim, capturar 

o efeito descrito por Silva (2015) na disponibilidade da oferta do serviço. 

 

3.2 Preço do frete 
 

Denominou-se a variável “preco” sendo o preço do frete capturado pelo robô 

em todas as empresas e, para averiguar uma possível variação entre os preços dos 

fretes cobrados nas favelas e em seu entorno, foram feitas cinco regressões lineares 

múltiplas. Assim, estabeleceu-se como variável dependente “preco” e as 

1, entregaria 

0, não entregaria 
dEntrega 
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independentes “dFavela” juntamente com as dummies categóricas “id_categoria”, 

“id_empresa” e “id_favela”, além da interação dessas três últimas variáveis com 

“dFavela”, para assim, capturar quantitativamente o efeito descrito por Silva (2015) no 

preço dos fretes. 

 

3.3 Prazo do frete 
 

Denominou-se a variável “prazo” sendo o prazo do frete capturado pelo robô 

em todas as empresas e, para averiguar uma possível variação entre esses prazos 

indicados dentro das favelas e em seu entorno, foram feitas cinco regressões lineares 

múltiplas. Assim, estabeleceu-se como variável dependente “prazo” e as 

independentes “dFavela” juntamente com as dummies categóricas “id_categoria”, 

“id_empresa” e “id_favela”, além da interação dessas três últimas variáveis com 

“dFavela”, para assim, capturar quantitativamente o efeito descrito por Silva (2015) no 

prazo dos fretes. 

 

3.4 Dados de empresas especializadas em transporte 
 

Diferentemente das empresas de e-commerce, por serem especializadas 

somente em transporte, a empresa estatal Correios e a DHL não têm incentivos para 

reduzir o custo e o tempo das entregas para conseguir vender mais de um 

determinado produto. Assim, criou-se a variável diferencial de desempenho para o 

preço e o tempo das empresas de e-commerce, comparativamente às empresas 

especializada sem transporte. Consequentemente, o diferencial de desempenho para 

o preço do frete pode ser uma espécie de subsídio que as empresas de e-commerce 

fornecem, para poder abranger o mercado das favelas. Assim sendo, o diferencial de 

desempenho pode ser calculado pela diferença entre a variação dos preços e tempo 

dos fretes dentro e fora das favelas dos Correios e DHL subtraído das empresas de 

e-commerce, como mostra o exemplo abaixo para o caso das Lojas Americanas: 

𝐷𝑝𝑟𝑒ç𝑜 =  ∆𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑜𝑠 − ∆𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝐷𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 =  ∆𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑜𝑠 − ∆𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

Porém, no site dos Correios, foi possível obter dados de preços e prazos de 

diferentes classificações de produtos, variando seu peso, altura, largura e 
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comprimento, além de poder declarar também o preço do produto, juntamente com o 

tipo de frete, como SEDEX, SEDEX 10, PAC, entre outros. Contudo, para os 

resultados, foram considerados apenas os dados coletados do SEDEX para os 

Correios e, para a DHL, foram apenas da entrega do tipo express domestic, uma vez 

que, esses tipos eram os únicos que sempre apareciam cotações, sendo, portanto, a 

entrega mais comum dessas empresas. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Oferta do serviço 

 

 Como mostra a tabela 2, em que se variou a combinação dos efeitos fixos 

interativos para categoria e loja tendo como variável dependente “dEntrega”, percebe-

se que, para as regressões 1 e 2 as quais a variável dummy “dFavela” mostrou-se 

estatisticamente significante (p<0,01), o coeficiente foi negativo, estando de acordo 

com a hipótese do estudo. Ou seja, quando o CEP é localizado dentro da favela, há 

uma diminuição na probabilidade de as empresas realizarem o serviço da entrega, 

sendo, respectivamente, 1.5%, 3.1% para essas regressões. Desse modo, como 

relata Silva (2018), as empresas acabam não entregando os produtos nas favelas, 

visto que, as milícias cobram altos valores para permitirem a entrega ou também, há 

uma grande frequência de roubos de cargas que inviabilizam a realização desse 

serviço. 

 Além disso, ainda sobre a tabela 2, percebe-se que o efeito fixo interativo sobre 

a categoria do produto não se mostrou relevante. Porém, para os efeitos fixos 

interativos sobre as lojas, percebe-se que, para os coeficientes estatisticamente 

significantes (p<0,05), Casas Bahia (2), nas regressões 3 e 4, e Ricardo Eletro (6), na 

regressão 3, os coeficientes foram positivos. Ou seja, há maior probabilidade 

associada à disponibilidade da oferta do serviço dos fretes dentro das favelas, em 

relação à categoria de referência Americanas. Assim, uma possível explicação 

poderia ser o fato dessas empresas já terem desenvolvido estratégias a fim de 

alcançar o mercado da base da pirâmide. 

Ademais, analisando os efeitos fixos interativos das localidades, segundo a 

tabela 3 na coluna “dEntrega”, vale ressaltar que a maioria dos coeficientes foram 

relevantes (p<0,01) e desses, todos positivos. Ou seja, é mais provável haver a 

disponibilidade da oferta do serviço nessas localidades, como por exemplo 

Paraisópolis, tendo 18.6% mais chance de haver uma entrega, em relação a categoria 

de referência Rocinha. 
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4.2 Preço do frete 
 

Como mostra a tabela 4, em que se variou a combinação dos efeitos fixos 

interativos para categoria e loja tendo como variável dependente “preco”, percebe-se 

que, para as regressões as quais a variável dummy “dFavela” mostrou-se relevante, 

2 (p<0,01) e 4 (p<0,05), o coeficiente foi positivo, estando de acordo com a hipótese 

do estudo de que entregar nas favelas é mais caro sendo, respectivamente, R$ 11,66 

e R$ 8,246 para essas regressões. 

Já quando se analisa os efeitos fixos interativos para as categorias, ainda sobre 

a tabela 4, percebe-se que todos os coeficientes se mostraram relevantes (p<0,05) e 

negativos em relação a categoria de referência, que são os produtos caros e 

pequenos, ou seja, é mais caro entregar nas favelas essa categoria de produto, como 

o celular e o notebook, que foram as mercadorias usadas nesse estudo. Além disso, 

para os efeitos fixos interativos das lojas, vale ressaltar as Casas Bahia, com o 

coeficiente associado a essa variável sendo relevante (p<0,05) e positivo. Isso mostra 

que essa empresa acaba cobrando mais caro no frete em relação a categoria de 

referência Americanas.  

Ademais, analisando os efeitos fixos interativos das localidades, segundo a 

tabela 3 na coluna Preço, vale ressaltar a favela Paraisópolis (8), com o coeficiente 

sendo relevante (p<0,01), e os fretes sendo 21,145 reais mais caro em relação a 

categoria de referência Rocinha, fator esse também de acordo com a literatura já 

citada nesse estudo sobre a possibilidades de algumas favelas serem mais 

discriminadas. 

 

4.3 Prazo do frete 
 

Como mostra a tabela 5, em que se variou a combinação dos efeitos fixos 

interativos para categoria e loja tendo como variável dependente “prazo”, percebe-se 

que, para as regressões 1 e 3 as quais a variável dummy “dFavela” mostrou-se 

relevante (p<0,01), o coeficiente foi positivo, estando de acordo com a hipótese do 

estudo de que entregar nas favelas é mais demorado sendo, respectivamente, 0,592 

dias e 1,354 dias para essas regressões. 

Já quando se analisa os efeitos fixos interativos para as categorias, ainda sobre 

a tabela 5, percebe-se que apenas o coeficiente da categoria do produto 2, os caros 
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e grandes, como geladeira e televisão, se mostrou relevante (p<0,05), porém negativo 

em relação a categoria de referência dos produtos caros e pequenos. Ou seja, é mais 

barato entregar nas favelas os produtos do tipo 2 em relação ao tipo 1. Além disso, 

para os efeitos fixos interativos das lojas, os coeficientes que se mostraram relevantes 

(p<0,01) foram positivos, tanto para as Casas Bahia (2) como para o Ricardo Eletro 

(6). Isso mostra que essas lojas acabam entregando em mais tempo os produtos em 

relação a categoria de referência Americanas.  

Ademais, analisando os efeitos fixos interativos das localidades, segundo a 

tabela 3 na coluna Prazo, vale ressaltar novamente e, principalmente, a favela 

Paraisópolis (8), em que leva mais de 9 dias para entregar os produtos em relação a 

categoria de referência; mas também as favelas Jacarezinho (13) e Vila Vintém (19), 

localizadas no estado Rio de Janeiro, levando 5 dias a mais em relação a categoria 

de referência, com todas as variáveis associadas a essas localidades sendo 

relevantes (p<0,01). 

 

4.4 Diferencial de desempenho em relação a empresas especializadas em 

transporte 

 

Com as capturas realizadas pelo robô, tanto para a DHL como para os Correios, 

percebeu-se que não há nenhuma variação de preço e prazo, como mostra a tabela 

6 e 7 respectivamente, dentro e fora da favela. Assim, a metodologia descrita para 

calcular o diferencial de desempenho fica irrelevante, dado que, como o valor da 

variação para as transportadoras é zero, quando utilizar a formula apresentada, o 

resultado do diferencial de desempenho será a própria variação do preço ou tempo 

do frete, apenas negativo. Portanto, a hipótese descrita por Lazzarini et. Al (2015) que 

as empresas podem subsidiar seus serviços de frete não pôde ser verificada de 

acordo com a metodologia desse estudo. 

 Porém, fica de positivo para uma futura pesquisa o banco de dados das 

empresas Correios e DHL, visto que, pode haver estudos quantitativos para comparar 

a eficiência de uma empresa estatal, como o Correios, com uma empresa privada, 

como a DHL. Assim, as tabelas 8 e 9 mostram, respectivamente, a média dos preços 

e prazos cobrados, juntamente com a variação tanto para o tipo de produto quanto 

para a categoria. Entretanto, apesar de pública e subsidiada, os Correios cobram mais 

para entregar os produtos da categoria 1, sendo o notebook o mais relevante. 
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Contudo, para uma análise mais aprofundada, seria importante comparar todos os 

tipos de entregas realizadas pelas empresas para o preço, prazo e a disponibilidade 

da oferta do serviço. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 Os resultados encontrados fornecem uma melhor explicação sobre os custos 

logísticos das empresas quando essas entregam produtos para a base da pirâmide, 

em especial, como foco desse estudo, as favelas. Assim, percebe-se que, em geral, 

a tomada de decisão dessas companhias acaba sendo diferente, ou seja, algumas 

preferem não entregar os produtos, como a Americanas e outras preferem entregar 

os produtos, mas cobrando mais caro em mais tempo, como as Casas Bahia.  

Consequentemente, como sugestão para futuros estudos, seria importante um 

aprofundamento melhor nas estratégias organizacionais dessas companhias e parear 

com esses resultados encontrados. Por exemplo, uma possível explicação para essa 

empresa, seria o fato das Casas Bahia oferecer um maior crédito para a venda de 

seus produtos, fato esse que levaria a empresa a pensar que seria mais vantajoso 

vender o produto mesmo mais caro, porém, parcelado, do que simplesmente não 

vender. 

 Além disso, os resultados indicam que a categoria de produto pequeno e caro 

acaba sendo mais caro entregar em relação as demais. Assim, seria interessante 

saber quais dessas categorias citadas no estudo são mais afetadas por roubo de 

carga no Brasil e, consequentemente, comparar. Nesse sentido, conhecer também as 

localidades mais afetadas pelos roubos de cargas poderia aprofundar esse estudo, 

uma vez que, a favela de Paraisópolis se mostrou a mais relevante nesse quesito. 
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APÊNDICE A – FIGURAS 
 

Figura 1 – Favela Rocinha 
 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Figura 2 – Crescimento das favelas, salário e aluguel 
 

 

Fonte: Alves (2016, p.40) 
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APÊNDICE B – TABELAS 
 

Tabela 1 – Mensagens emitidas pelo robô nas não capturas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Tabela 2 – Oferta do serviço variando os efeitos fixos interativos categoria e loja 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Tabela 3 – Regressões com os efeitos fixos interativos de localidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Tabela 4 – Preço do frete variando os efeitos fixos interativos categoria e loja 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Tabela 5 – Prazo do frete variando os efeitos fixos interativos categoria e loja 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Tabela 6 – Médias dos preços para DHL e Correios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Tabela 7 – Médias dos prazos para DHL e Correios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Tabela 8 – Médias dos preços por produto para DHL e Correios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Tabela 9 – Médias dos preços por categoria para DHL e Correios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 


