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1. RESUMO 

Com a penetração da internet nos mercados emergentes o comércio eletrônico 

começa a se expandir mundialmente, tendo no Brasil as classes C, D e E os maiores 

consumidores e praticantes de compras online. Em paralelo, pode-se observar um  

aumento significativo relacionado à roubo e furto de cargas em algumas regiões da 

cidade de São Paulo. É por isso que com estudo desenvolvido ao longo desse trabalho 

pretende-se comprovar o aumento nos custos de frete a partir dos custos relacionados 

ao tempo, distância e ponto de entrega, os custos logísticos de seguro, reentrega e 

transporte, e assim se determinar a viabilidade econômica da implementação de 

pontos fixos de retirada de mercadorias, com o objetivo de agrupar as entregas e 

contribuir para a redução do custo de frete, o que atrairá a atenção do consumidor 

final, empresas de logísticas e de comércio online.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O maior valor de frete para endereços localizados em regiões de risco, é um problema 

que atinge a última milha da cadeia logística de entrega. Neste trabalho o foco 

principal de estudo será o aspecto de segurança e tipo de entrega, dado que a solução 

trará uma alternativa para reduzir o impacto financeiro que a falta de segurança traz 

aos clientes que moram nas regiões estudadas. As zonas denominadas de alto risco 

são definidas pelas empresas de logística parceira com base em levantamentos do 

número de ocorrências de assaltos em cada região onde realizam entregas. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é estudar a viabilidade econômica da utilização de pontos 

físicos de retiradas de mercadorias, para redução do custo de entrega em regiões 

de risco da cidade de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado nesta pesquisa trata de uma abordagem quantitativa, já que se 

realiza um estudo da viabilidade econômica. Com referência ao objetivo, esta 

pesquisa é classificada como exploratória, pois objetiva proporcionar maior 

familiaridade com um problema, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos, assume em geral a forma de pesquisas bibliográficas e estudos de caso 



(GIL, 1994). Se tratanto dos procedimentos de pesquisa, a pesquisa se enquadra no 

procedimento ex-post-facto, pois os indicadores são obtidos após os eventos 

contínuos de roubos em determinadas regiões. 

 

TABELA  3 - CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

ABORDAGEM OBJETIVO PROCEDIMENTO 

Quantitativa Exploratória Ex-post-facto 

FONTE: As autoras, 2018. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A equipe desenvolveu um modelo matemático com o objetivo de selecionar mil pontos 

aleatórios da cidade de São Paulo e calcular o frete de dez produtos de diferentes 

segmentos. A partir deste resultado pretende-se correlacionar a região e o valor 

encontrado, tornando possível identificar os dez maiores fretes e suas respectivas 

regiões. Em seguida serão selecionados novamente mil pontos aleatórios, dessa vez 

agrupados nas zonas identificadas, para se realizar uma comparação entre os fretes 

individuais e os fretes com pontos agrupados. Entende-se que dessa maneira seja 

possível mostrar o quanto a empresa de logística está disposta à investir em lockers 

para empatar o custo envolvido nas entregas ao longo de todas as regiões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com o problema abordado, fez-se um estudo preliminar para analisar a 

viabilidade da pesquisa proposta. Esse estudo consistiu na coleta de preços de fretes 

das lojas de e-commerce Fnac e Vivara, sendo esses correspondentes aos códigos 

postais de áreas de baixo e alto risco a roubo de carga, onde o grau de risco foi 

definido através dos dados históricos da empresa logística em estudo.  

Foi considerado a mesma distância entre os códigos postais e o centro de distribuição, 

para não diferir o preço do frete com base na distância de entrega e sim pela região. 

Pode - se observar os resultados na tabela 4.  

Em relação a Vivara, os dois produtos possuem o mesmo custo de entrega. No 

entanto, em relação a Fnac os custos e opções de entrega nos códigos postais de alto 

e baixo risco a roubo se diferem em produtos com alto preço, como o celular Samsung 



Galaxy e o Notebook Dell. Essa diferença na opção de entrega agendada é de 

aproximadamente 6% e diminuem em duas opções de entrega para o cliente 

(expressa e entrega em um dia), comprovando assim a possibilidade da pesquisa em 

questão.   

 

TABELA 4 - ESTUDO DE FRETE VIVARA E FNAC 

 

FONTE: As autoras, 2018. 
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