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RESUMO 

 

É surpreendente a dimensão tomada, nos últimos anos, pelo avanço da Internet 

e a consequente expansão de seu acesso. A população passou a conviver e utilizar 

essa ferramenta com frequência e, de certo modo, a mudar muitos dos seus hábitos. 

Atrelado a isso, encontra-se o contexto dinâmico em que todos estão inseridos, 

ambiente cercado pela preciosidade do tempo e pela busca de atividades cada vez 

mais convenientes e eficientes. 

O presente estudo busca compreender esse avanço, especialmente em termos 

do comércio eletrônico. Pretende-se, através da inserção de grandes empresas – 

Amazon e Walmart – no contexto brasileiro, compreender e analisar os entraves, 

especialmente logísticos, que essas enfrentam como entrantes, bem como entender a 

visão dos consumidores brasileiros frente a compras online. A partir desses dados, 

concentra-se em descrever as estratégias mais adequadas para se operar nesse meio. A 

conciliação dos entraves a serem enfrentados pelas empresas e a percepção de seus 

consumidores possibilitaram encontrar uma solução logística plausível para se operar 

no país de forma a contornar os problemas e obter resultados positivos. É importante 

ressaltar o valor de uma adequada cadeia de suprimentos para qualquer organização 

nesse setor, uma vez que, como enfatizado por Chopra e Meindl (2011), é ela a 

responsável por todo o sucesso da empresa. 

Para realizar tal análise, foram promovidas entrevistas com altos gestores de 

logística e supply chain de grandes empresas operantes no Brasil. As conversas foram 

essenciais para elencar os entraves existentes no país, bem como entender a dinâmica 

de qualquer negócio em termos logísticos. Aliado a isso, foi elaborado e aplicado um 

questionário a uma amostra de duzentos respondentes, a fim de compreender a 

percepção destes frente ao e-commerce e suas necessidades de compras. 

Observou-se que os maiores problemas brasileiros se concentram nos quesitos 

de distribuição e transporte, especialmente quanto à infraestrutura e à quantidade de 

centros de distribuição e armazéns localizados estrategicamente pelo país. Também 

pode ser notada a importância de se ter um sistema integrado para atender a todo o elo 

da cadeia. Quanto à percepção dos consumidores, observou-se que seus principais 

anseios se referiam a tempos de resposta rápidos, variedade, possibilidades de 

retornos e devoluções e segurança no processo de compra e recebimento de 

mercadorias. 
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A partir dessas observações e visando conciliar os interesses das empresas e 

dos consumidores, o estudo buscou identificar, elencar e analisar determinados pontos 

estratégicos que irão permitir que as organizações tenham uma operação mais 

eficiente e adequada, tendo, consequentemente, uma boa entrada e atuação no 

mercado brasileiro. Assim, espera-se que as análises e conclusões dessa pesquisa 

possam ajudar a identificar os principais gargalos nas cadeias de suprimentos do país, 

bem como compreender os anseios dos consumidores brasileiros, para que, dessa 

forma, as multinacionais consigam alcançar o sucesso almejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: e-commerce, cadeias de suprimentos, gargalos logísticos, perfil do 

consumidor brasileiro, otimizações 
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ABSTRACT 

 

 It´s astonishing the dimension taken, in the last years, by the advance of the 

Internet and the consequent expansion of its access. The population started to use this 

tool more often and, in a way, changed many of their habits. Along with this, is the 

dynamic context in which we are all included, environment surrounded by the 

preciousness of time and the pursuit of activities that are more convenient and 

efficient. 

 The following work aims to understand this advance, especially in terms of e-

commerce. The intention is to, based on the entrance of big companies – Amazon and 

Walmart – into the Brazilian context, understand and analyze the obstacles, especially 

in terms of logistics, that those suffers as entrants as well as to comprehend the 

perceptions of the Brazilian consumers regarding their online shopping. Based on 

these data, the focus is to embrace the most suitable strategies to operate in this 

environment. The conciliation of the barriers that will be faced by the companies and 

the perceptions of their customers, allowed finding a plausible logistics solution to 

operate in the country in order to contour obstacles and to acquire positive results. It´s 

important to mention the value of a suitable supply chain to any organization in this 

segment, once, as mentioned by Chopra and Meindl (2011), this is the process 

responsible for all the success achieved by the company. 

 In order to carry out such analysis, interviews with high logistics and supply 

chain executives from big companies operating in Brazil were conducted. The 

conversations were essential to list the obstacles faced by the country as well as to 

understand the dynamics of any business based on logistics terms. Attached to this, a 

questionnaire was developed and applied to two hundred people in order to 

comprehend their thoughts about e-commerce and their needs regarding shopping. 

 It was noticed that the majority of the Brazilian problems were focused on the 

aspects of distribution and transportation, especially in terms of infrastructure and the 

number of distribution centers and warehouses strategically located inside the 

country. Moreover, the importance of having an integrated system to attend every 

chain link was also observed. As for the consumers’ feedback, it was seen that their 

main desires regarded fast response times, variety, possibilities of returns and 

refusals, and security.  
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 From these observations and in order to conciliate both the companies’ and the 

consumers’ interests, this study sought to list and analyze certain strategic points that 

will allow the organizations to operate in an efficient way and have a good entrance in 

the Brazilian market. In that way, it is expected that the analysis of this research will 

help clarify the main supply chain bottlenecks of the country as well as understand the 

main desires of the Brazilian consumers, to ensure that the multinationals companies 

can achieve the wanted success.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: e-commerce, supply chain, logistic bottlenecks, profile of the Brazilian 

customer, optimizations 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Apresentação do Tema e sua Relevância 

 

É inegável a importância que o e-commerce adquiriu nesses últimos anos em 

todo o mundo. O avanço da Internet, aliado à expansão de seu acesso, fez com que a 

população mudasse muitos dos seus hábitos e, assim, se tornasse mais suscetível ao 

uso constante dessa ferramenta. Não obstante notar que o modo de vida das pessoas 

mudou nesse período, dada a necessidade de realizar mais feitos, entregar mais 

resultados e se tornar mais produtiva. O tempo passa a ser extremamente precioso e o 

homem busca, cada vez mais, conveniência e eficiência em todas as suas atividades, 

especialmente quando se referem ao ato de comprar. 

O modelo de e-commerce desenvolvido até então só fora possível devido aos 

primórdios da Internet, rede global de acesso público de computadores 

interconectados que permitem a transmissão de informações aos seus usuários, 

consolidada no fim dos anos 90. Além da facilitação da comunicação entre seu 

público, a rede permitiu o desenvolvimento de um sistema de tecnologia de 

informações capaz de facilitar o acesso logístico, a captura de pedidos e o acesso a 

banco de dados de clientes. A partir dessa evolução nos meios digitais, o comércio 

eletrônico pode se desenvolver e se tornar a ferramenta ideal para diversas empresas 

transmitirem seus propósitos de maneira rentável. O sucesso desse tipo de comércio 

se evidencia a partir do momento em que consumidores passam a aderir ao uso dessa 

ferramenta com frequência, uma vez que percebem que estão facilmente satisfazendo 

suas necessidades. 

Aliado a isso, pode-se observar, através dos últimos dados oficiais do E-bit 

(2015), empresa especializada em informações sobre o comércio eletrônico, o 

crescimento exponencial do e-commerce. Segundo esses dados, o Brasil terminou 

2014 com 110 milhões de usuários e receitas de R$35,8 bilhões dentro deste 

segmento. Além disso, notou-se que, nesse mesmo período, as vendas online 

cresceram 24%. Assim, o que pode ser observado é que a tendência mundial - e, 

consequentemente, a brasileira – tem sido, cada vez mais, desenvolver o e-commerce 

e torná-lo o meio mais frequente de compras da população. 
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Esse trabalho, portanto, está centrado em analisar e compreender quais as 

melhores estratégias que duas das maiores varejistas mundiais podem utilizar no 

Brasil, para se tornarem rentáveis nesse segmento que tanto se desenvolve e apresenta 

inúmeras oportunidades. De uma forma geral, o aspecto central está em aliar os 

pontos, principalmente logísticos, evidenciados por grandes gestores de empresas já 

operantes no Brasil, às necessidades que os consumidores buscam satisfazer ao 

realizar uma compra via e-commerce. Conseguindo traduzir interesses de clientes 

finais e delimitando os focos centrais de obstáculos que as empresas enfrentam, pode-

se obter um projeto com o qual as organizações entrantes no Brasil poderão fortalecer 

seus modos de operar e de obter mais lucros. 

 

1.2  Objetivos do Trabalho 

 

Através desse estudo, espera-se que as análises possam facilitar e clarificar o 

desenvolvimento de estratégias das empresas que passarão a operar no contexto 

brasileiro. É importante notar que o trabalho está embasado em duas das maiores 

varejistas mundiais, implicando, portanto, em projetos com grandes cadeias de 

suprimento e logística. O objetivo central do trabalho está em conseguir conciliar, 

tanto os interesses das empresas, quanto o de seus consumidores para que, 

caminhando juntos, consigam reverter em resultados positivos aos dois lados. 

O trabalho, portanto, busca estudar um mercado que está sendo cada vez mais 

explorado pela população e vai além da ajuda ao consumidor. Através de análises de 

cadeias de distribuição e transporte, há o intuito de discutir os desafios encontrados 

pelas empresas e elaborar estratégias que fomentem os interesses das multinacionais 

ingressantes no país de uma maneira adequada. 

 

1.3  Pergunta da Pesquisa 

 

Em prol da elaboração de um bom método de trabalho, bem como de atender a 

todas as expectativas previstas pelo tema em questão, elaborou-se uma pergunta de 

pesquisa capaz de guiar a execução do trabalho: 
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“Quais serão as melhores estratégias de distribuição que empresas, como 

Walmart.com e Amazon.com, deverão adotar pra crescerem, atenderem os interesses 

dos consumidores e obterem sucesso no país?” 

 

 Acredita-se que, através dessa pergunta, podem ser elaboradas estratégias que 

ajudem a atender o crescimento e sucesso dessas duas grandes empresas ao se 

instalarem no país. Além disso, estará aliando ao seu desenvolvimento as 

necessidades impostas pelos seus principais clientes e os desafios presentes dentro da 

estrutura de um país emergente como o Brasil. 

 

1.4  Estrutura do Plano de Trabalho 

 

Para que um bom estudo fosse desenvolvido, foi elaborado, sob um primeiro 

plano, um panorama do e-commerce, tanto no Brasil como no mundo. Além disso, 

realizou-se uma análise dos principais modelos de estratégias de distribuição e 

transporte já existentes, alinhando os mesmos aos objetivos previstos pelo comércio 

eletrônico. Para agregar ao conteúdo do trabalho, também foi elaborado um estudo 

sobre os principais valores das duas empresas estudadas, bem como uma análise das 

estratégias logísticas já utilizadas pelas mesmas em outros países. 

A partir da fundamentação teórica, entrevistaram-se gestores de grandes 

empresas já instaladas no Brasil, visando avaliar o contexto no qual elas estão 

inseridas e buscando entender os gargalos existentes no país. Atrelado a esse método, 

questionários que buscaram entender as percepções dos consumidores sobre suas 

necessidades quanto ao e-commerce também foram desenvolvidos. 

Conciliando os resultados obtidos pelas duas fontes, espera-se encontrar 

respostas suficientes para que um novo conhecimento seja gerado. 
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2  BASE TEÓRICA 

 

 

 Com o objetivo de conseguir desenvolver uma análise sobre as possíveis 

lacunas existentes no setor de varejo do e-commerce no mercado brasileiro, foram 

analisados os principais conceitos e teorias já existentes sobre o assunto. 

 Assim, optou-se por uma divisão em cinco aspectos chaves que pretendem 

contemplar a análise teórica. Inicia-se pelas definições e origens do e-commerce, 

seguida pela presença deste no mercado brasileiro e pela relação do comércio 

eletrônico com a cadeia de suprimentos de uma organização. Por fim, elabora-se um 

diagnóstico da história e das principais estratégias de sucesso das empresas já 

consolidadas no mercado americano, Amazon.com e Walmart.com. 

 

2.1  O E-commerce: definição e origem 

 

O e-commerce, ou comércio eletrônico, pode ser definido como o processo de 

compra e venda de informações, produtos e serviços através de uma rede interligada 

de computadores. Atividades auxiliares também estão intrínsecas ao sistema, como 

pré e pós-venda, pesquisas de mercado, anúncios, suportes a clientes, relações 

públicas, transações financeiras e operações do negócio. É importante ressaltar que 

todos os aspectos estão relacionados e afetam diretamente o planejamento estratégico 

da empresa, as oportunidades empreendedoras, as leis e políticas e o desempenho 

organizacional. (APPLEGATE
1
 et al., 1996, apud ALBERTIN, 1998, p.57) 

Cameron
2

 (1997, apud ALBERTIN, 1999, p.65) também se refere ao 

comércio eletrônico como um meio que inclui qualquer negócio transacionado 

eletronicamente, ocorridos entre dois parceiros ou entre uma organização e seus 

clientes. Desse modo, não se restringe somente a transações financeiras, mas engloba 

uma cadeia de operações, pesquisas, relações de marketing, negociações, vendas e 

suportes aos consumidores. Portanto, o e-commerce passa a ser a 

 

                                                        
1  APPLEGATE, L.M. et al. Electronic commerce: building blocks of new business 

opportunity. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. v.6, n.1. p.1-

10, 1996. 
2  CAMERON, D. Electronic Commerce: The New Business Platform of the Internet. 

Charleston: Computer Technology Research Corp, 1997. 
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 “realização de toda a cadeia de valores dos processos de negócio em 

um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das 

tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos 

objetivos de negócio. Os processos podem ser realizados de forma 

completa ou parcial, incluindo as transações negócio a negócio, 

negócio a consumidor e intra-organizacional, em uma infraestrutura 

de informação e comunicação predominantemente pública, de acesso 

fácil, livre e de baixo custo”. (ALBERTIN
3

, 2000a, apud 

ALBERTIN, 2000, p.95) 

 

 Através dessa definição, é possível observar que esse modo de operar envolve 

toda a cadeia produtiva, desde a distribuição de informações de produtos e serviços 

até as transações finais entre as partes que compõem o contexto organizacional. 

 Albertin
4
 (2000b, apud ALBERTIN, 2000, p.96) propôs uma classificação 

genérica dos processos envolvidos no e-commerce para atender aos vários setores e 

com o intuito de proporcionar às empresas uma melhor análise frente a assimilação 

deste meio. Esta englobaria o desenvolvimento do produto, a cadeia de suprimentos, a 

produção em si e o atendimento aos clientes. 

 O que pode ser observado é que uma nova economia foi criada e está sendo 

desenvolvida. Construiu-se um ambiente em que as informações tornaram-se digitais, 

reduzidas em bits armazenados em uma rede de computadores. Os consumidores 

acompanharam as mudanças e passam a exigir serviços das empresas com melhores 

qualidades, produtos adequados, rapidez, menores preços e com garantia de 

responsabilidade social. O sistema de interação passa a ser cada vez mais complexo, 

integrando fornecedores, produtores, canais intermediários e clientes (ALBERTIN, 

1998, p.53) 

 É importante ressaltar que essa nova forma de operar teve sua origem a partir 

da possibilidade de convergência de várias tecnologias com o passar dos anos. 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011, p.100), o maior responsável e facilitador 

dos serviços foi a criação da Internet, rede global de acesso público de computadores 

interconectados que transmitem e comunicam informações e dados aos principais 

usuários. Sua existência se consolidou de fato no fim dos anos 1990 e início dos anos 

2000, quando se aliaram à Internet outros meios que estavam interligados: 

                                                        
3 ALBERTIN, A.L. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 

2. Ed. São Paulo: Atlas, 2000a. 
4

 ALBERTIN, A.L. Comércio eletrônico: situação atual e tendências. São Paulo: 

EAESP/FGV, 2000b. Projeto de pesquisa desenvolvido com o apoio do Núcleo de Pesquisas 

e Publicações (NPP) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da 

Fundação Getulio Vargas (FGV). 
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computadores pessoais, sistemas de tecnologia de informações – facilitando o acesso 

logístico, a captura de pedidos e o acesso a banco de dados de clientes -, sistemas 

sonoros e gráficos, sistemas mundiais de telefonia, padrões de comunicações online e 

browsers gratuitos de fácil utilização. Assim, com uma conexão de diferentes meios 

comunicativos, observou-se que o comércio eletrônico poderia se tornar a forma ideal 

para diferentes empresas comunicarem seus propósitos a todos os seus clientes de 

maneira rentável. Isso é dado pelo fato de que as empresas poderiam adiantar suas 

comunicações e enviar informações aos clientes em vez de aguardar passivamente a 

procura destes a seus produtos e serviços. 

 Nesse novo contexto, as organizações começam a desenvolver cada vez mais 

ferramentas que propiciem a utilização do e-commerce, uma vez que este passa a ser 

visto como uma tendência mundial com o maior potencial de inovação nas estratégias 

e nos processos de negócio. Observa-se que o ambiente tradicional das organizações 

está mudando rapidamente, devido à necessidade de estabelecer conexões eletrônicas 

com clientes, fornecedores, distribuidores e até mesmo com concorrentes, para 

aumentar a eficiência das comunicações e manter a participação sólida no mercado. 

(KALAKOTA
5
 et al., 1996, apud ALBERTIN, 1999, p.65) 

 Há diversos benefícios ao se utilizar o comércio eletrônico para uma 

organização. Segundo Albertin (1999, p.51), as empresas conseguem melhorar a 

coleta de informações sobre seu ambiente de negócio, estabelecer parcerias com seus 

clientes e fornecedores e compartilhar plataformas e mercados eletrônicos com seus 

concorrentes. O alcance aos consumidores também é nítido, uma vez que, projetando 

compras e vendas online, tornam-se melhores na comunicação, na eficiência de 

atendimento e na atratividade aos seus mercados de consumo. Não obstante, o e-

commerce proporciona vantagens de custos e diferenciação de produtos e serviços, 

através de promoção de produtos, novos canais de vendas, inovações, aprendizagens 

de tecnologias e economias diretas. 

 Os limites de tempo e lugar também são eliminados, permitindo que 

informações e bases de dados sejam atualizadas em tempos reais em prol da rápida 

adaptação às alterações de demandas e vendas. Aliado a isso, as empresas apoiam-se 

na interatividade e no dinamismo do comportamento do cliente. 

                                                        
5 KALAKOTA, R., WHINSTON, A. Frontiers of electronic commerce. New York: Addison-

Wesley, 1996. 
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 “A natureza interativa da Internet permite a um vendedor embutir 

uma série de consultas interativas com seus materiais de mercado, 

através dos quais eles podem rapidamente determinar as 

características relevantes e as preferências específicas de um novo 

cliente, e a existência de mudança nas necessidades de um cliente 

atual”. (ALBERTIN, 1998, p.58) 

 

 Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011, p.101) definiram os propósitos de cada 

empresa ao se fazer o uso do comércio eletrônico. As formas utilizadas englobam 

aspectos distintos, seja para se comunicar com funcionários, fornecedores, serviços de 

apoio ou, propriamente, os consumidores finais. A Tabela 2.1.1 resume tais 

finalidades. 

 

Tabela 2.1.1 – Propósitos das empresas ao se utilizarem do e-commerce 

Propósitos Características das empresas 

Canal de venda de um produto ou serviço 
não possuem loja física e vendem exclusivamente por 

meio eletrônico 

Canal suplementar 
estendem o alcance de suas lojas físicas para melhor 

atender o cliente 

Suporte técnico 

oferecem assistência após a venda de seus produtos, 

uma vez que enxergam tal meio como uma via de 

baixo custo e de fácil acesso 

Enriquecer o serviço já existente 
utilizam o meio como suporte a outras vias de entrega, 

como serviços de correio 

Processar pedidos 

como companhias aéreas que oferecem mais 

conveniência na hora de compra dos clientes, seja pela 

maneira de anunciarem ofertas ou pela comunicação 

de horários de voos e passagens 

Transmitir informações 

transmitem dados institucionais através de suas 

páginas ou simplesmente informações sobre 

determinado setor ou mercado 

Se comunicar com associados 
se utilizam de sites para anunciarem conferências, 

respostas a perguntas e ofertas de empregos 

Jogar utilizam suas páginas como forma de entretenimento 

Fonte: FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.101  

 

Além propriamente dos usos que uma empresa pretende fazer dos serviços 

online, deve-se atentar às vantagens e desvantagens em se utilizar tal canal 

comunicativo frente aos serviços denominados físicos. Como pode ser observado na 

Tabela 2.1.2, o serviço virtual diferencia bastante do físico no sentido de ser bem 
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amplo e acessível. Desse modo, é só acessar uma página de qualquer local do mundo 

e na sua própria casa para realizar a compra. Ela não precisa mais ocorrer em 

determinados horários ou ambientes físicos, uma vez que pode-se efetuar uma compra 

a qualquer hora e da maneira mais cômoda possível (FITZSIMMONS, 

FITZSIMMONS, 2011, p.102) 

Com isso, nota-se que as grandes vantagens da compra online (Tabela 2.1.3) 

referem-se à conveniência e ao consumo de tempo reduzido. Além disso, há outros 

grandes benefícios que cabem nos serviços de e-commerce, concentradas 

principalmente na: (I) disponibilidade em conseguir atender o consumidor a qualquer 

momento; (II) possibilidade de oferecer um desconto maior no produto dado à 

redução de certos custos; (III) baixo tempo nas entregas; (IV) facilidade de acesso a 

novos mercados e clientes sem muitos gastos; (V) interações mais rápidas; (VI) 

conhecimento constante do perfil de seus clientes; e, (VII) antecipação das tendências 

de mercado através da disponibilidade de relatórios com visualizações e compras de 

produtos. (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.102) 

Por outro lado, o cliente fica mais retido ao preço ali estipulado, o que o torna 

mais dependente do site propriamente dito e de suas taxas de entregas. É importante 

notar que a compra por impulso passa a ser reduzida, uma vez que fica mais fácil o 

consumidor esquecer itens e ir direto ao que se deseja comprar. Assim, os cinco 

sentidos que antes influenciavam na compra física, bem como na experimentação, 

seja por amostras ou exposição de novos itens, passaram a ter menor importância. O 

novo desafio do mercado de e-commerce está, então, fundamentado em como atrair 

esse consumidor, uma vez que características tão relevantes, como as citadas 

anteriormente, dos espaços físicos não estão mais presentes. (FITZSIMMONS, 

FITZSIMMONS, 2011, p.102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabela 2.1.2 – Comparação entre serviços físicos e virtuais 

Características Serviço virtual Serviço físico 

Encontro em serviço Na tela Face a face 

Disponibilidade A qualquer hora Horário comercial padrão 

Acesso Em casa Ida até o local 

Área de mercado Internacional Local 

Ambientação Interface eletrônica Ambiente físico 

Diferenciação 

competitiva 
Conveniência Personalização 

Privacidade Anonimato Interação social 

Fonte: FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.102 

 

Através das Tabelas 2.1.2 e 2.1.3, observa-se que tanto os serviços virtuais 

como os físicos têm por semelhança os quatro pontos fundamentais da natureza dos 

serviços: (I) intangibilidade – difíceis de mensurar ou descrever, uma vez que são 

ideias e conceitos; (II) simultaneidade – não se separam quem fornece ou oferece o 

serviço e quem o executa ou consome; (III) heterogeneidade – dependem de quando, 

onde e como são oferecidos (diferentes perspectivas, expectativas e necessidades); 

(IV) perecibilidade – não podem ser estocados ou colocados para venda posterior. 

(FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.18)  

 

Tabela 2.1.3 – Comparação entre compras online e em lojas tradicionais 

 Compra on-line Compra em loja tradicional 

Vantagens Conveniência Os cinco sentidos influenciam a compra 

 Consumo de tempo reduzido Ativa a recordação 

 Reduz as compras por impulso Amostra do produto 

  Exposição a novos itens 

  Interação social 

Desvantagens Menor controle de preço e seleção Consumo de tempo aumentado 

 Esquecimento de itens Fila de espera e estacionamento 

 Dependência do computador Transporte dos itens 

 Taxa de entrega Compra por impulso 

  Segurança 

Fonte: FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.102 

 

 Atrelado a essas duas formas de se obter o serviço, nota-se que há duas 

dimensões de processos intrínsecas a qualquer um dos meios. Para os serviços físicos, 

caracterizam-se relações de front office e back office, às quais o consumidor final 
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estará exposto. O front office irá se referir ao atendimento e à interação direta dos 

funcionários com os clientes; enquanto o back office, aos procedimentos que são 

realizados sem a interação direta do consumidor final, porém são necessários para a 

entrega do serviço. Já no meio digital, consideram-se as relações denominadas online 

e off-line. O processo online tem por características ser um meio interativo, em que há 

um constante contato do cliente com o sistema de serviços; enquanto, o sistema off-

line tem por objetivo fazer o mapeamento de trabalho e tecnologia envolvidos nas 

operações. Nota-se, portanto, que apesar de nomenclaturas distintas, os dois tipos de 

serviços caracterizam suas dimensões de processos pelo grau de contato e interação 

com o cliente, intensidade de trabalho e grau de customização nos produtos e serviços 

a serem entregues. (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.102) 

  

2.2  E-commerce no Brasil 

 

 Com a evolução dos meios tecnológicos ao redor do mundo, pode-se notar a 

rápida expansão do e-commerce. Nos últimos anos, esse meio vem apresentando um 

crescimento exponencial, relacionado diretamente à facilidade dos consumidores em 

realizar suas compras – diminuições de tempo e distância -, ao aumento das 

velocidades de conexões, à facilidade em comparar preços, à maior variedade, aos 

preços menores e ao aumento das experiências dos consumidores nas compras online. 

Segundo o estudo da Quartsoft (2013), como observado no Gráfico 2.2.1, as vendas 

mundiais realizadas através do e-commerce totalizaram $963 bilhões em 2013, e 

tendem a atingir $1,4 trilhões em 2015.  

 

 

Gráfico 2.2.1 – Vendas no mercado mundial de e-commerce 

Fonte: QUARTSOFT (2013) 
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 As organizações brasileiras também se adentraram no comércio eletrônico. 

Elas têm utilizado largamente os meios tecnológicos e comunicativos para interligar 

as várias áreas de trabalho, fornecedores, clientes além de processar grande 

quantidade de transações e atender a uma vasta rede de clientes de maneira segura, 

rápida e personalizada (ALBERTIN, 2000, p.94) 

 O e-commerce surgiu no Brasil nos anos 1990, juntamente com a Internet para 

uso comercial. As empresas pioneiras nas vendas online foram: Booknet (futuro 

Grupo Submarino), Grupo Pão de Açúcar e Lojas Americanas. Atualmente, o 

faturamento do mercado em âmbito nacional concentra-se nas mãos de grandes 

empresas, como Mercado Livre, Americanas.com, Buscapé e Netshoes. Como em 

qualquer outro mercado mundial, observa-se que o aumento do número de 

consumidores online está diretamente associado à evolução da velocidade da Internet. 

Isso se deve ao fato da mudança de comportamento do cliente, o qual, atualmente, 

está sendo influenciado a consumir de maneira mais cômoda e, ao mesmo tempo, 

eficiente (DUTRA, 2011) 

 É possível notar que o e-commerce dentro do mercado brasileiro já está 

consolidado e apresenta sinais de evolução. Segundo o relatório do E-bit (2015), 

empresa especializada em informações sobre o comércio eletrônico, o ano de 2014 

superou as expectativas iniciais pra o faturamento do setor e registrou crescimento de 

24% em relação a 2013. Outros dados indicam que o Brasil soma 61,6 milhões de 

consumidores online únicos, ou seja, aqueles que realizaram ao menos uma compra 

pela Internet – destes, 10,2 milhões eram entrantes. Além disso, a receita totalizou em 

R$35,8 bilhões e o ticket médio registrou aumento de 6% quanto a 2013, fechando em 

R$347. (E-BIT, 2015) 

 Todos esses dados indicam que o mercado brasileiro está apresentando um 

amadurecimento cada vez maior no setor do e-commerce. Isso pode ser observado 

pela melhora da experiência de navegação e compras nos sites, assim como pelo fato 

de os consumidores estarem mais confiantes quanto à segurança e dispostos a 

aproveitar as vantagens do serviço – descontos, variedades de produtos e entregas em 

domicílios. Prevê-se que, no final de 2015, o e-commerce estará com um faturamento 

de R$43 bilhões, índice 20% superior ao de 2014 (E-BIT, 2015) 

 Através de dados do IBGE e do E-BIT (2015) (Gráfico 2.2.2), pode-se 

também notar que o crescimento do e-commerce avança em proporções muito 

maiores do que o comércio tradicional. Isso pode ser explicado pela mudança no 
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perfil do consumidor, que é cada vez mais jovem e usuário de dispositivos móveis. 

Esse fator fornece a liberdade de escolha de pesquisa e local de compra ao cliente, de 

acordo com a sua conveniência. 

 

 

Gráfico 2.2.2 – Crescimento do volume real de vendas 

Fonte: DADOS DO IBGE E DO E-BIT, ELABORADOS PELA CNC (2015) 

 

 Apesar dessa expansão do e-commerce no contexto brasileiro, é de se notar 

que o país ainda enfrenta um obstáculo logístico para conseguir aumentar sua 

representatividade. Esse refere-se ao chamado “problema da última milha”, momento 

em que o produto entra na sua rota final de entrega. Atrelado a um custo de 30% do 

valor total logístico, essa etapa interfere em grande parte na lucratividade e na 

eficiência das operações. Os meios para realizar essa entrega final devem ser 

cuidadosamente escolhidos, seja eles por Correios, meios próprios ou empresas 

privadas de transporte, a fim de que o tempo de entrega ao consumidor diminua. 

Empresas como a multinacional alemã DHL possuem um sistema altamente eficiente 

em entregas, uma vez que disponibiliza a todos os transportadores informações 

referentes às condições de tráfego, clima e receptor no local para retirada. Caso algum 

desses fatores esteja com problema, a rota é recalculada para garantir a eficiência da 

próxima encomenda (EMERICK, 2015) 

Para observar o comportamento do consumidor brasileiro, pode-se fazer uso 

da pesquisa realizada pelo Instituto PROVAR (Programa de Administração do 

Varejo) da FIA (Fundação Instituto de Administração), a qual pretende analisar a 

intenção de compra e de gasto em relação a diversas categorias de produtos 

conjuntamente com a utilização de crédito pelos consumidores nas compras. Essa 



23 
 

pesquisa é feita com uma amostra de paulistanos, consumidores estes que estão no 

topo da cadeia de consumo brasileiro. 

Através dos dados, nota-se que há uma queda no índice, quando comparado a 

períodos anteriores, de consumidores que pretendem realizar uma compra de bens 

duráveis no terceiro trimestre de 2014. Isso demonstra que há um baixo desempenho 

de vendas do varejo e a constatação de que os resultados reforçam a desaceleração do 

consumo em 2014. A pesquisa aponta que a renda disponível das famílias se manteve 

praticamente inalterada quando comparada aos trimestres anteriores; porém, dada a 

condição econômica do país – aumento da inflação e das taxas de juros, aliado à 

diminuição no crescimento da economia –, os consumidores freiam suas compras 

devido à insegurança com o futuro.  

Seguindo a tendência, o PROVAR e a FIA (2014) demonstraram que as 

intenções de compras pela Internet também apresentaram queda nos índices no 

mesmo período - terceiro trimestre de 2014 – de 84,7% (Gráfico 2.2.3). 

 

 

Gráfico 2.2.3 – Intenção de compra pela Internet (consumidores paulistanos) 

Fonte: PROVAR e a FIA (2014) 

 

 Além disso, indicou quais as categorias mais procuradas em compras online: 

Telefonia e Celulares - 28,6%, Informática - 26,6% e Eletroeletrônicos - 25,3% 

(Gráfico 2.2.4). 
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Gráfico 2.2.4 – Categorias mais procuradas no e-commerce (consumidores paulistanos) 
Fonte: PROVAR e a FIA (2014) 

 

2.2.1  Exemplos de e-commerce brasileiros de sucesso 

 

 Ao adentrar em exemplos de e-commerce no Brasil que obtiveram sucesso, 

pode-se notar, em primeiro lugar, a empresa Netshoes. Essa empresa é a maior 

varejista online de produtos esportivos e tem por modelo de negócio o chamado 

“flash-sales business model”. Esse modelo promove produtos de marcas de médio e 

alto nível por um tempo limitado ou em quantidades pré-definidas. (ZERIO, 

LUNBENCK, 2013, p.1)  

 Para conseguir atender suas operações, a empresa investe bastante 

internamente no desenvolvimento das pessoas, em seus processos e na tecnologia. 

Aliado a isso, tem por objetivo satisfazer da melhor forma possível o seu cliente. A 

promoção de uma boa experiência ao consumidor final é oferecida através de alguns 

meios, como pela possibilidade de personalização dos produtos, por meio de 

aplicações de nomes ou customizações de cores, devoluções 24 horas por dia e frete 

grátis a partir de determinado valor de compra. Esses aspectos são possibilitados pelas 

diversas parcerias que a empresa realiza com os Correios ou grandes marcas, como a 

Nike (ZERIO, LUNBENCK, 2013, p.4-5) 

 Para atrair seu consumidor a empresa combina propagandas online e off-line, 

seja através de promoções via e-mail, redes sociais, site próprio ou rádio/televisão. 

Em seu site, a Netshoes permite aos clientes uma navegação simples e fácil com 

ferramentas para chamar a atenção dos clientes diretamente ao ponto de venda, 

visualizar opções rapidamente, assistir vídeos e campanhas, aprender sobre produtos e 

acessórios e descobrir promoções novas. Além disso, o site consegue identificar 
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clientes e suas compras passadas, possibilitando com que a Netshoes desenvolva 

vantagens nas vendas e promova melhores relacionamentos com seus consumidores 

(ZERIO, LUNBENCK, 2013, p.4) 

 Para manter toda essa rede operando, a empresa busca funcionários que 

tenham habilidades extraordinárias em lidar com serviços ao cliente e que busquem 

sempre criar ferramentas novas e diferentes para a empresa. Quanto ao aspecto 

logístico, a empresa possui grandes níveis de estoques e gerencia seus próprios 

pedidos. Mas sua grande vantagem competitiva está na parceria com o serviço dos 

Correios, que permite entregas rápidas, possibilidades de devoluções e extensão 

nacional de toda a sua rede de operações. (ZERIO, LUNBENCK, 2013, p.6) 

 Outra empresa brasileira de muito sucesso e presente no mesmo ramo da 

Netshoes é a Kanui, empresa que, segundo dados recentes (ROSSI, 2015, p.78) 

conseguiu sair do prejuízo em apenas três anos de operação. É de se observar que 

além de práticas de gestão, que serão mencionadas abaixo, eles possuem a grande 

vantagem de obter sucesso por focarem e trazerem suas ideias somente a um nicho 

bem específico. 

 Seus principais lemas de gestão estão centralizados em quatro pilares. Em 

primeiro lugar, estabelecem metas mensais, de acordo com os resultados do mês 

anterior e dos objetivos da companhia para o próximo período. Além disso, fornecem 

treinamento de finanças para todos os funcionários, pois acreditam que estar 

alinhados às metas financeiras e entendê-las é primordial. O terceiro aspecto está no 

fato de que há a presença de engenheiros por toda a estrutura da empresa, mesmo nas 

equipes de marketing. Tal fator é explicado, pois os executivos acreditam que a falta 

de experiência de alguns profissionais no setor de varejo traz benefícios e soluções 

pouco convencionais para problemas típicos do setor, promovendo a eles enormes 

vantagens competitivas. Finalmente, possuem tolerância zero com práticas que dão 

prejuízos. (ROSSI, 2015, p.78) 

 É importante ressaltar também que diversas empresas pequenas ou start-ups 

estão entrando no modelo de e-commerce, ao observarem a relevância que este está 

ganhando com os anos. O site “Beleza na Web”, por exemplo, se utiliza da Internet 

para vender cosméticos. A ideia do fundador, Alexandre Serodio, veio da observação 

do crescimento de vendas online de cosméticos em 2014, equivalente a 16%. Como 

sabe que através desse meio os seus clientes não vão conseguir tocar, cheirar ou testar 

os cosméticos, ele contrata cabeleireiros e maquiadores famosos para fazer vídeos em 
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canais no YouTube. É interessante observar que essas empresas estão entrando em 

setores que, nos Estados Unidos, por exemplo, são dominados por varejistas como a 

Amazon e Sephora.com. (VALLE, 2015, p.65) 

  

2.3  As Cadeias de Suprimentos e as Aplicações ao E-commerce 

 

Conforme descrito previamente, o e-commerce se refere a qualquer modelo de 

negócio que implique em transações de informações através do meio digital. Existem 

diferentes modelos de e-business, cada um com sua proposição de valor, ora para 

atender ao próprio negócio (B2B – Business to Business), ora para atender ao 

consumidor (B2C – Business to Consumer). 

 É importante se atentar ao fato de que, para uma empresa ser bem sucedida no 

comércio eletrônico, ela deve otimizar a operação de seus processos tanto junto ao 

próprio negócio –frente aos fornecedores e distribuidores-, quanto aos consumidores 

finais. Realizar a otimização na sua própria cadeia de suprimentos de maneira a 

atender ao que o consumidor final deseja e de forma eficaz é o segredo para se obter 

vantagem competitiva nesse meio. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.92) 

 Nota-se, portanto, que para existir uma boa otimização das operações, uma 

cadeia de suprimentos adequada é essencial. Segundo os autores Chopra e Meindl 

(2011, p.5), uma cadeia de suprimentos abrangerá todas as etapas e operações 

envolvidas, mesmo que indiretamente, para atender a um pedido de um cliente. 

Assim, sempre envolverá processos dinâmicos e com altos fluxos de informação, 

produtos e fundos. 

 Os representantes centrais de qualquer cadeia de suprimentos seriam: os (I) 

fornecedores de matéria-prima; (II) fabricantes; (III) atacadistas/distribuidores; (IV) 

varejistas; e (V) clientes. Observa-se também que, em determinadas cadeias, um 

participante pode estar envolvido em mais de uma função. Além disso, nota-se a 

importância do cliente no processo, como parte integrante da cadeia de suprimentos. 

Isso é dado, principalmente, pelo fato de que a finalidade central de qualquer cadeia é 

a satisfação de um pedido ou necessidade desse mesmo cliente (CHOPRA, MEINDL, 

2011, p. 5) 

 Paralelamente a esses fatores, considera-se sempre o objetivo principal de 

qualquer cadeia de suprimentos. Ele se refere à maximização do valor geral gerado, 

mensurado pela diferença entre o valor do produto final para o cliente e os custos 



27 
 

incorridos ao longo do processo como um todo. Para se atingir a máxima eficiência e 

lucratividade possível, deve sempre existir uma conexão muito próxima entre o 

projeto e o gerenciamento de fluxos da cadeia de suprimentos. Bons investimentos em 

infraestrutura, tanto de transporte como de informação, bem como adequado 

planejamento entre oferta e demanda, são cruciais na determinação de sucesso ou 

fracasso de uma empresa. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.6) 

 Portanto, o sucesso de uma empresa estará bastante ligado ao seu alinhamento 

estratégico. Isso será dado pela elaboração de estratégias competitivas que alinharão 

as capacidades das cadeias de suprimentos da empresa com a satisfação das 

necessidades dos clientes pretendidos. Desse modo, o alinhamento correto será obtido 

através do entendimento (I) dos desejos dos seus clientes, bem como das incertezas 

que estes trarão frente às suas demandas, e (II) das capacidades que suas cadeias de 

suprimentos possuem (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.24). 

Vale ressaltar que as capacidades da cadeia de qualquer empresa envolverão o 

equilíbrio entre responsividade e eficiência, esses entravados nos fatores-chaves que 

envolvem cada processo: (I) as instalações; (II) os estoques; (III) o transporte; (IV) as 

informações; (V) o processo de sourcing – terceirização ou não de determinadas 

operações; e a (VI) precificação de seus produtos.  

 

2.3.1  Projetos de redes de distribuição 

 

 Como primeira forma de mensurar o sucesso e a consequente lucratividade de 

uma empresa, observa-se o seu processo de distribuição. Este será um fator essencial, 

uma vez que afetará diretamente tanto o custo da cadeia de suprimentos como a 

experiência do cliente. 

 Para Chopra e Meindl (2011, p.73), o processo de distribuição se refere a 

todas as etapas existentes para movimentar e armazenar um produto desde seu estágio 

inicial no fornecedor até chegar ao seu cliente final. Importante notar que a 

distribuição ocorrerá entre cada par de etapas da cadeia de suprimentos e, desse modo, 

a escolha correta dessa cadeia resultará na satisfação das necessidades dos clientes ao 

menor custo possível. Observa-se que uma rede fraca, por exemplo, acarretará em 

comprometimentos dos níveis de serviços conjuntamente ao aumento geral dos custos 

incorridos. 
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 São duas as dimensões que determinaram o desempenho de uma rede de 

distribuição: (I) o atendimento das necessidades dos clientes e (II) o custo desse 

atendimento. Ressalta-se, nesse ponto, que uma correta satisfação das vontades dos 

consumidores finais influencia nas receitas da empresa e consequentemente em sua 

lucratividade. Os fatores determinantes para avaliar se uma rede de distribuição está 

desempenhando da maneira mais eficaz consiste na otimização de sete medidas: (I) 

tempo de resposta – período para o cliente receber seu pedido; (II) variedade de 

produto; (III) disponibilidade de produto – probabilidade de se ter em estoque 

determinado produto ao chegar um pedido; (IV) experiência do cliente – facilidade 

dos clientes em fazer, receber e customizar seus pedidos; (V) tempo de lançamento ao 

mercado; (VI) visibilidade do pedido – capacidade de acompanhamento dos pedidos 

pelos clientes; e, (VII) facilidade de devolução. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.74) 

 O interessante a se notar perante as medidas de desempenho está no fato de 

que os clientes nem sempre esperam pelo mais alto nível de eficácia em todos os 

fatores. Por exemplo, ao pedir um livro pela internet, um cliente está trocando seu 

tempo de resposta rápido por altos níveis de variedades. Além disso, pode-se notar 

que empresas voltadas para clientes que desejam maiores variedades e maiores 

tempos de resposta podem concentrar seus estoque em poucos locais; enquanto 

aqueles negócios em que há uma valorização pelo cliente de tempos de respostas 

rápidas necessitam manter várias instalações próximas aos seus consumidores. 

(CHOPRA, MEINDL, 2011, p.74) 

 A partir dessas constatações pode-se averiguar que os fatores que afetam 

diretamente uma rede de distribuição estarão envolvidos nos processos de estoques, 

transporte, instalações e informações. Por exemplo, aumentar o número de instalações 

diminui o custo total do transporte, mas aumenta os custos de estoque. Por outro lado, 

consolidar as instalações permitirá a exploração de economias de escala no âmbito 

dos custos de instalações envolvidos. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.76) 

Segundo Chopra e Meindl (2011, p.77), o aspecto a ser considerado reside no 

fato de que os custos totais de logística estarão diretamente envolvidos nos custos de 

estocagem, transporte e instalações; e, portanto, os gestores devem elaborar redes de 

distribuição que otimizem esses três fatores. Com base no negócio exercido pela 

empresa bem como no alinhamento de duas questões centrais de distribuição – o 

produto a ser entregue passará por um intermediário e esse será entregue diretamente 

ao cliente ou será apanhado diretamente em um local determinado –, elabora-se 
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opções de projetos de redes de distribuição. Existem seis opções de projetos distintos 

de redes que podem ser utilizados individualmente ou em conjuntos para se atender da 

melhor maneira as necessidades da empresa. A seguir se encontra a descrição de cada 

uma dessas opções. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p. 78) 

 

1. Armazenagem em fabricante com remessa direta: Consiste na entrega direta 

do produto ao cliente final, sem passar por varejistas ou intermediários. Tem 

por vantagens a capacidade de poder centralizar os estoques no fabricante, o 

qual pode agregar a demanda de todos os varejistas que ele fornece e, 

consequentemente, oferecer um alto nível de disponibilidade de produto com 

níveis de estoques mais baixos. Importante notar que o benefício de 

centralização é maior para os itens de alto valor e baixa ou demanda 

imprevisível, uma vez que não possuem altos giros de estoque. Outras 

vantagens estão numa melhor experiência ao cliente, dado a entrega do 

produto em sua residência, e uma maior disponibilidade e variedade de 

produtos no fabricante. Contudo, não é vantajoso ao se considerar os tempos 

maiores de respostas, a dificuldade de lidar com devoluções e os custos de 

transporte, dado que a distância média aos clientes finais são maiores e 

transportadoras de encomendas expressas deverão ser utilizadas. Além disso, é 

essencial que haja bons investimentos em infraestruturas de informações, para 

que o cliente tenha visibilidade do seu pedido. 

 

2. Armazenagem em fabricante com remessa direta e consolidação em trânsito: 

Essa opção tem por intuito consolidar partes do pedido vindas de diferentes 

localidades a fim de que o cliente receba uma única entrega. As vantagens 

desse modo concentram-se na capacidade de agregar os estoques, postergar a 

customização do pedido e trazer uma melhor experiência ao cliente quanto 

comparado a remessa direta, uma vez que enviará uma única remessa ao invés 

de algumas parciais. Por essa mesma razão, o custo de transporte também será 

um pouco menor. Assim, é mais benéfico a produtos de alto valor e baixas 

demandas, como na remessa direta. Contudo, as desvantagens estão no 

aumento da coordenação dos processos – maior investimento em fluxo de 

informação, nos maiores custos de instalações, nas dificuldades em se obter 

devoluções. 
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3. Armazenagem em distribuidor com entrega por transportadora de 

encomendas expressas: Consiste no armazenamento do estoque em 

distribuidores e varejistas (depósitos intermediários) e é feita a entrega para o 

cliente final através de transportadoras de encomendas expressas. Nessa 

opção, a armazenagem no distribuidor requer um nível maior de estoque, 

fazendo sentido para produtos de maiores demandas. Os custos de transporte 

são um pouco menores do que as outras opções, dado que podem ser 

utilizados modos de transportes econômicos para entregar remessas ao 

depósito, este mais perto do cliente. Também consolidam os pedidos em 

remessas únicas para diminuir anda mais o custo do transporte. Já os custos de 

instalações aumentam em decorrência de uma perda em agregação. Porém, os 

tempos de resposta são mais rápidos, os processos de devoluções mais fácies  

e as experiências dos seus clientes melhores. 

 

4. Armazenagem no distribuidor com entrega direta: Essa opção consiste na 

entrega direta do produto feita através do próprio distribuidor ou varejista e 

não por transportadoras de encomendas expressas. Devido a esse método de 

entrega, há a necessidade de mais depósitos próximos aos clientes para atender 

a todos de maneira eficaz. Tem por desvantagens necessitarem níveis mais 

altos de estoques dado que possuem menores níveis de agregação, além de 

custos de transportes – não conseguem obter tantas economias de escala nas 

entregas – e instalações mais altos. Contudo, tem por vantagens um tempo de 

resposta muito rápida e uma experiência muito boa dos clientes 

(especialmente com itens volumosos). É justificável para pedidos grandes que 

irão fornecer uma certa economia de escala para a empresa, especialmente 

quando o cliente for uma outra empresa ou revendedora. 

 

5. Armazenagem em fabricante ou distribuidor com retirada pelo cliente: 

Consiste na retirada das mercadorias pelos clientes nos locais determinados, 

seja no depósito do fabricante ou no do distribuidor. Essa abordagem permite 

uma melhor utilização dos ativos logísticos existentes da empresa. Nesse caso, 

os custos de estoque são baixos, dada a exploração da agregação de estoque, 

bem com os custos de transporte, já que os clientes se direcionam até os 
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pontos de retirada. Os custos de instalações só serão altos caso haja a 

necessidade de montagem de novos pontos de retirada, porém haverá um 

maior custo de manuseio em qualquer local de retirada – capacidade de 

separar um pedido específico do cliente. A experiência do cliente também será 

afetada, uma vez que ele deva se dirigir até o local, e portanto manter uma boa 

infraestrutura de informação para fornecer visibilidade do pedido é essencial. 

 

6. Armazenagem no varejista com retirada pelo cliente: Essa opção é 

considerada a mais tradicional de todas, uma vez que se refere ao 

armazenamento de estoque em varejistas. Nesse caso, o cliente se dirige até a 

loja para realizar sua compra. Suas vantagens estão no fato de que os custos de 

transporte são menores em virtude da retirada do produto pelo cliente no local, 

bem como em tempos de respostas mais rápidos, uma vez que o produto já 

está disponível. Contudo, há gastos maiores com custos de estoque, dada a 

falta de consolidação pela armazenagem local, e com custos de instalações, 

por necessitarem de mais localidades físicas. Já a experiência do cliente será 

dada pelo fato deste gostar ou não de realizar compras. 

 

Tendo em vista essas opções de projetos de redes de distribuição é de se notar 

que a organização deve considerar as características dos produtos vendidos e os 

requisitos de cada projeto de rede em prol de determinar a sua rede mais adequada. 

Interessante observar também que 

 

“ (...) somente as empresas de nicho acabam optando por uma única 

rede de distribuição. A maioria das empresas é mais bem atendida 

por uma combinação de redes de entrega. A combinação utilizada 

depende das características do produto, assim como da posição 

estratégica que a empresa está buscando.” (CHOPRA, MEINDL, 

2011, p.90) 

 

2.3.2  Aplicação ao e-commerce 

 

 O advento do comércio eletrônico vem afetando a estrutura e o desempenho 

de inúmeras redes de distribuição, bem como a maneira com que os serviços passam a 

ser oferecidos aos clientes. Isso se dá na medida em que o e-business afeta a 
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capacidade de atendimento das necessidades dos clientes pelas cadeias de 

suprimentos das empresas. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.92) 

 Segundo Chopra e Meindl (2011, p.92), observa-se que alguns fatores de 

infraestrutura física divergem muito quando comparado ao meio digital. Sob um 

primeiro aspecto, as empresas de e-business apresentam um tempo de resposta 

superior aos demais meios, devido, principalmente, aos tempos de remessas 

envolvidos. A exceção está em produtos que podem ser baixados no momento da 

compra, como filmes e músicas. Contudo, pode-se observar que a variedade de 

produtos é muito maior, dado que há a possibilidade de armazenar diversos produtos 

em um único local conjuntamente com a agregação de estoques. Aliado a esse fator, 

uma empresa de e-business pode obter previsões mais exatas de demanda, uma vez 

que a velocidade com que a informação é transmitida pela cadeia de suprimentos é 

muito mais rápida e dinâmica. 

 Em termos de experiência do consumidor, o e-business oferece maiores 

vantagens aos seus clientes em termos de acesso, customização e conveniência. Por 

exemplo, empresas digitais permitem que seus clientes façam pedidos em qualquer 

horário que este desejar, aumentando a facilidade com que os negócios são realizados. 

O processo é agilizado também pela utilização de dados de compras passados dos 

clientes para realização de pedidos atuais ou futuros.  Além disso, a empresa pode 

atingir clientes que estão localizados em áreas geograficamente distantes. Seu único 

obstáculo está na limitação dos clientes com relação ao acesso à Internet (CHOPRA, 

MEINDL, 2011, p. 93) 

 Conjuntamente a esses fatores, pela possibilidade de rápidas alterações e 

atualizações de dados, a Internet permite a introdução de novos produtos mais 

rapidamente do que outros meios físicos e a possibilidade de visibilidade dos pedidos 

em tempo real. No mesmo sentido, a empresa consegue alterar seus preços facilmente 

de acordo com seus dados de estoque atuais e de demanda. Todos esses fatores 

permitem uma venda mais direta ao cliente, evitando custos com agentes 

intermediários. 

 Finalmente, Chopra e Meindl (2011, p.93) elencam que outra grande 

vantagem para a empresa se refere à centralização de seus fundos, já que o processo 

de pagamento fica centralizado em um único local. Contudo, o que acaba sendo 

prejudicado são os processos que envolvem fluxos reversos, uma vez que se torna 

muito complexa a devolução de produtos, por exemplo. 
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 Sob outra ótica, o e-business também impacta os custos de qualquer negócio. 

Em um primeiro momento pode-se observar grandes vantagens quanto aos custos de 

estoque e instalações. Isso se dá pela possibilidade de agregação dos estoques, 

centralização de operações – reduzindo o número de instalações exigidas - e melhoria 

na coordenação da cadeia de suprimentos, devido à melhor visibilidade entre oferta e 

demanda. Os custos de manuseio e preparação dos pedidos também são reduzidos, 

uma vez que há um menor número de estágios na cadeia de suprimentos envolvendo a 

entrega do produto ao cliente. Como exceções da redução destes últimos custos estão 

empresas que pretendem vender alimentos pela Internet, já que seus funcionários 

deverão separar cada item de uma cesta de mercado e entregá-lo em sua casa. 

 Os custos que serão afetados negativamente se referem especialmente àqueles 

que envolvem o transporte dos produtos. Isso ocorre devido ao aumento dos custos 

por unidade de saída em relação aos de entrada. A exceção deste custo está, também, 

em produtos que podem ser facilmente baixados pela Internet, os quais não acarretam 

em nenhum valor de transporte à empresa. Além disso, os custos com a infraestrutura 

de informação também aumentam, especialmente porque necessitam dar visibilidade 

dos pedidos a todos envolvidos da cadeia. Vale ressaltar que o valor de montagem de 

um e-business será diferente para cada setor onde o negócio estará inserido, uma vez 

que os custos incorridos e os níveis que os clientes exigem dos serviços são variáveis. 

(CHOPRA, MEINDL, 2011, p. 94) 

   

2.3.3  Projetos de redes de transportes 

 

 Para que haja sucesso na implementação de determinada cadeia de 

suprimentos, é vital que exista um uso apropriado de seus modos de transporte. 

Segundo Chopra em Meindl (2011), transporte refere-se: 

 

“ao movimento de produto de um local para outro enquanto ele 

prossegue do início de uma cadeia de suprimentos até o cliente. O 

transporte é um fator importante da cadeia de suprimentos porque os 

produtos são raramente produzidos e consumidos no mesmo local. O 

transporte é um componente significativo dos custos incorridos pela 

maioria das cadeias”. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.374) 

 

 Desse modo, as empresas sempre estarão buscando um modo que seja menos 

dispendioso para transportar cada um de seus produtos, como, por exemplo, o uso de 
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um transporte responsivo a fim de centralizar os estoques e operar com um número 

menor de instalações. 

 Cabe ressaltar que os agentes envolvidos nesse processo e que devem conciliar 

de melhor maneira os interesses para a minimização dos custos seriam: (I) o 

expedidor – requer a movimentação dos produtos; (II) o transportador – movimenta o 

produto; (III) os proprietários e operadores da infraestrutura de transporte; e, (IV) as 

agências – definem a política de transporte mundial. Assim, como ressalta Chopra e 

Meindl (2011), 

 

“(...) a eficácia de qualquer modo de transporte é afetada por 

investimentos em equipamentos e decisões de operação pelo 

transportador, além das políticas disponíveis de infraestrutura e 

transporte. (...) As decisões do transportador são afetadas pelo custo 

do equipamento, pelo custo operacional fixo, pela responsividade que 

o transportador busca oferecer ao seu segmento e os preços que o 

mercado suportará.” (CHOPRA, MEINDL, 2011, p.375) 

 

 A seguir encontra-se uma breve síntese sobre os modais de transporte mais 

utilizados e suas principais vantagens ou desvantagens. (CHOPRA, MEINDL, 2011, 

p.375) 

 

1. Aéreo: Essa opção refere-se ao modo mais rápido de transporte, porém o mais 

caro. Isso se dá, pois as companhias enfrentam um alto custo fixo tanto de 

infraestrutura como de equipamento. Normalmente, enviam somente itens 

pequenos, de alto valor, ou entregas emergenciais sensíveis ao tempo. 

 

2. Transportadoras de encomendas expressas: Esse modo de transporte envolve 

um serviço de remessa rápida e confiável, transportando pacotes pequenos e 

sensíveis ao tempo. Utilizam-se de uma combinação de modais para fazer a 

entrega mais otimizada possível e para garantir uma melhor segurança aos 

agentes da cadeia e, aos clientes, disponibilizam serviços de rastreamento do 

status do pedido. O serviço, porém, é caro e não é possível de competir com 

outros modos de entrega quando se refere a entregas grandes. 

Por garantir uma entrega rápida e que proporciona uma melhor experiência ao 

cliente, esse modo é o preferido para as empresas de e-business. Isso ocorre 

principalmente devido à possibilidade de consolidação das entregas, provindas 



35 
 

de um processo inicial que envolve o envio de remessas a centros de 

distribuições e enviadas a clientes através das entregas diretas. 

 

3. Caminhão: Essa opção em termos de custo está entre a aérea e a ferrovia, mas 

tem a grande vantagem de entregar de porta a porta os produtos. Há dois tipos 

de entregas, as operações de CC (caminhão completa) e CF (caminhão de 

carga fracionada). Ambas possuem custos fixos relativamente baixos e possuir 

alguns caminhões já é suficiente para entrar no mercado. O principal objetivo 

desse modo é minimizar os custos por meio da consolidação e não prejudicar o 

tempo de entrega e a confiabilidade. 

 

4. Ferrovia: Esse meio consiste num modo de transporte ideal para entregas 

grandes e pesadas por longas distâncias, devido principalmente à sua estrutura 

de preços e capacidade de transportar cargas pesadas. Seu grande empecilho 

está em atender clientes que não são sensíveis ao tempo. 

 

5. Marítimo: Esse modal é o mais adequado para transportar cargas muito 

grandes a um custo relativamente baixo, porém está limitado a certas áreas e 

consiste no modo mais lento de todos. Normalmente, utilizam-se contêineres 

para realizar o transporte das cargas. 

 

6. Dutoviário: Essa opção é mais utilizada para transporte de petróleo bruto e 

derivados. 

 

7. Intermodal: Se refere a uma combinação de modais para realizar as entregas. 

 

Dadas as opções existentes de modais, salienta-se que a organização deve 

escolher a partir desse ponto um projeto de rede de transporte que afetará 

positivamente o desempenho de sua cadeia de suprimentos, alcançando um grau de 

responsividade desejado a um baixo custo. Nesse ponto, é de se atentar que o projeto 

de rede escolhido pode ser afetado pela infraestrutura e políticas de transporte 

estabelecidas pelo governo do país. A seguir, encontram-se seis opções de projetos de 

redes de transporte possíveis (CHOPRA, MEINDL, 2011, p. 383): 
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I. Rede de remessa direta: Nessa opção, todas as remessas se encaminham de 

cada fornecedor diretamente para o local do comprador. Suas vantagens estão 

na eliminação de depósitos intermediários e na simplicidade de operação e 

coordenação; 

 

II. Remessa direta com milk runs: Consiste no estabelecimento de rotas em que 

as entregas são feitas de um único fornecedor para vários varejistas ou sairá de 

vários fornecedores para um único varejista. Sua principal vantagem está na 

consolidação das entregas, utilizando-se melhor dos espaços de caminhões e 

com custos mais baixos; 

 

III. Todas as remessas via Centro de Distribuição Central: Nessa opção os 

fornecedores encaminham seus produtos a um CD, o qual fica encarregado de 

encaminhar remessas às casas dos clientes. O CD consiste num local 

intermediário entre os fornecedores e os locais dos clientes e tem por intuito 

ora armazenar o estoque ora servir como um local de transferência. Nesse 

sentido, ajuda a reduzir os custos de uma cadeia de suprimentos no momento 

em que os fornecedores se encontram distantes de seus clientes; 

 

IV. Remessas via CD usando milk runs: Consiste na utilização de milk runs a 

partir de um CD no caso de remessas pequenas aos locais de compra; 

 

V. Remessa interurbana com cross docking: Essa opção tem por intuito fazer 

com que remessas grandes de um CD sejam enviadas através de caminhões 

maiores para pontos de cross docking, nos quais os pedidos serão transferidos 

para caminhões menores com o objetivo de entregas locais. Tem como 

vantagem a resposta responsiva em áreas que não apresentam demandas tão 

elevadas para a montagem de um CD, mas podem ser alcançadas em tempos 

de resposta mais razoáveis; 

 

VI. Rede sob medida: Consiste numa combinação otimizada das opções acima 

de modo a reduzir os custos e melhor a responsividade da cadeia de 

suprimentos. 
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 Apesar da existência de diversas opções de projetos de redes de transporte, 

Chopra e Meindl (2011) afirmam que 

 

“Todas as decisões de transporte feitas pelos expedidores em uma 

rede de cadeia de suprimentos precisam levar em conta seu impacto 

sobre os custos do estoque, custos de instalação e processamento, o 

custo da coordenação de operações, bem como o nível de 

responsividade fornecidos aos clientes.” (CHOPRA, MEINDL, 2011, 

p.387) 

 

 Para os autores, a escolha do modo de transporte deve ser feita de maneira 

atenta, uma vez que as opções que resultam no menor custo de transporte não 

necessariamente reduzem os custos totais de uma cadeia de suprimentos. Por 

exemplo, transportes mais baratos em geral resultam em maiores níveis de estoque na 

cadeia, por propiciar maiores tempos de espera. Desse modo, ao escolher um modo de 

transporte, as empresas também devem considerar os custos que envolverão seus 

estoques, seja de estoque cíclico, de segurança ou em trânsito. Contudo, é importante 

ressaltar que, na medida em que o grau de agregação de estoque aumenta, o valor total 

do custo de transporte também aumentará. 

 Aliado às decisões mencionadas acima, é também essencial observar que o 

custo de transporte de uma cadeia está ligado ao grau de responsividade que a mesma 

visa oferecer. Uma alternativa adequada, nesse caso, é permitir que haja uma 

quantidade limitada de agregação temporal – processo de combinar pedidos ao longo 

do tempo – na cadeia de suprimentos, a qual será muito eficiente na redução dos 

custos de transporte da mesma. 

 Tendo em vista todos esses fatores, é importante observar os riscos que podem 

existir para a organização na gestão do transporte. Os principais englobam: o risco de 

que (I) a remessa seja atrasada; (II) a remessa não atinja seu destino porque 

intermediários estão interrompidos por forças externas; e (III) o material seja 

perigoso. Desse modo, os melhores planos de contingência estariam em mover os 

estoques para mais perto dos clientes, usar rotas alternativas ou criar estoques de 

segurança para o tempo de espera. (CHOPRA, MEINDL, 2011, p. 397) 
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2.4  Amazon.com 

 

 A Amazon.com foi inaugurada em 1995 a partir da visão de Jeffrey Bezos. 

Esse empreendedor pretendia criar uma varejista online que teria por objetivo 

estabelecer uma forte marca para que, futuramente, ele pudesse alavancar a venda de 

qualquer produto. A empresa começou comercializando livros, uma vez que Jeffrey 

acreditava ser esse o produto que precisasse de menor interação do cliente com o 

próprio produto e com o vendedor (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.108) 

Atualmente, a Amazon.com é a maior varejista online do mundo, atuando em 

160 países, com ações na bolsa americana Nasdaq desde 1997 e tendo como marca a 

venda de $20 por segundo em seu site. É o e-commerce com a maior variedade de 

produtos e serviços interligados do mundo, como leilões e ordens por “1-Click”. A 

empresa possui escritórios, centros de distribuição e armazenagem, centros de 

atendimento ao consumidor e centros de desenvolvimento de softwares em quatro 

continentes (América – Norte - América e América Latina -, Europa, Ásia e África). 

(FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.108) 

 Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons, a grande vantagem competitiva da 

Amazon.com está em dois principais pilares: (I) fornecer uma excelente experiência 

ao consumidor; e (II) apresentar uma distribuição logística de alta qualidade. 

 Em primeiro lugar, para se atingir o sucesso a empresa pretende ampliar seu 

market share a partir da lealdade do cliente com a marca. Para atender às 

necessidades e garantir a satisfação desse consumidor, a Amazon.com se utiliza de 

diversas ferramentas. Como pode ser observado pelo site, a empresa possui uma 

página amigável em que não se demanda muito conhecimento de computação para 

conseguir o que se deseja. Além disso, customiza seu serviço envolvendo os clientes 

numa espécie de comunidade e fazendo com que eles participem ativamente do 

fornecimento de serviços – os consumidores podem: (I) criar “listas de desejos” para 

que amigos deem presentes a ele; (II) participar de fóruns de discussões sobre 

produtos de seu interesse; e (III) comentar sobre produtos já adquiridos e ler resenhas 

de outros compradores daquele mesmo item (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 

2011, p.108) 

 A Amazon.com também desenvolveu uma ferramenta que a impulsou nesse 

segmento. Esta se refere ao fato de fazer recomendações personalizadas a cada cliente 

através da chamada “filtragem colaborativa”. Tal ferramenta dá sugestões aos 
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consumidores de produtos a partir de seu histórico de compras ou baseadas no 

comportamento de outros clientes que realizaram uma compra similar. Além disso, a 

página também oferece ao cliente uma customização do serviço cumprimentando-o 

pelo nome e fazendo outras recomendações de compra toda vez que volta à página. 

Finalmente, a empresa permite ao usuário fazer uso da ferramenta “1-Click”, na qual 

cada cliente pode armazenar suas informações de endereços e cartões de crédito para 

facilitar a próxima compra. (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2011, p.108) 

 Um conceito também desenvolvido pela Amazon.com, como levantado e 

estudado por Anderson (2008), e que lhe trouxe enormes vantagens competitivas, 

resume-se na chamada “cauda longa”. Esse conceito expressa a ideia de os itens que 

aparentemente vendem menos, quando somados, representam uma grande parcela da 

receita da empresa, aproximadamente um quarto das vendas da Amazon.com. Isso 

demonstra outra grande vantagem da Amazon.com, a possibilidade dos clientes 

conseguirem produtos de nichos, ou seja, qualquer produto que não estejam nas 

prateleiras ou até mesmo nos estoques de lojas tradicionais, por esses gerarem mais 

custos do que ganhos. 

 A empresa também desenvolveu parcerias com grandes empresas para atrair 

consumidores aos seus sites. Isso se dá através de recomendações de outros sites 

como Yahoo!, com links diretos para compra de produtos na Amazon.com. Para 

tanto, a Amazon.com fornece comissões dos seus produtos vendidos à essas 

empresas. Com isso, ela consegue garantir presença e publicidade por toda a Web e 

cada vez mais atrair e manter leais consumidores (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 

2011, p.109) 

 Quanto às questões logísticas, a empresa tem o conhecimento de que deve 

sempre garantir a entrega de seus produtos de forma eficiente, uma vez que sua 

proposta de valor deseja atender mais consumidores em um menor espaço de tempo. 

Assim, o serviço ao consumidor de maneira off-line e as ampliações dos seus centros 

de distribuições envolvem uma constante otimização dos processos de picking, 

estoques e entregas. Os principais custos fixos desse armazenamento envolvem os 

custos de oportunidades das suas dependências e do serviço em si (FITZSIMMONS, 

FITZSIMMONS, 2011, p.109) 

 Segundo a empresa Gartner (2014), que classifica as melhores empresas de 

gerenciamento de supply chain do mundo, em 2014, a Amazon.com está em terceiro 

lugar. Isso é devido a capacidade incrível de aliar pessoas com máquinas para 
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otimizar as suas entregas. Nesse sentido, os funcionários da loja têm as funções de: (I) 

abrir e examinar produtos que chegaram aos centros; (II) encaminhar cada produto ao 

seu lugar no estoque e computadorizá-lo; e (III) estar atento a todos os processos de 

fábrica, verificando estoque e funcionamento das máquinas. Já as máquinas realizam 

o processo de picking e encaminhamento do produto até o seu envio ao consumidor. 

Além disso, a empresa começou a investir em drones para a entrega dos itens e em 

caminhões que entregarão produtos com perecibilidade de um dia, como frutas e 

legumes, a casa de seus clientes. 

Ressalta-se que a figura central da empresa sempre será o consumidor, uma 

vez que ele que irá promover o sucesso e a imagem da companhia. Assim, o estoque e 

inventário da companhia sempre atenderão às preferências do cliente ao menor custo 

possível. 

 Através da Figura 2.4.1, pode-se observar como é realizada a cadeia de 

suprimentos da Amazon.com. A partir do momento em que um consumidor coloca 

um pedido de qualquer lugar, ele começa a ser preparado em um dos sete grandes 

centros de distribuição que se encontram nos Estados Unidos. Nesses centros, luzes 

vermelhas indicam os pedidos dos consumidores e seus códigos de barras, os quais 

permitem que os produtos sejam automaticamente pegos pelas máquinas. Em seguida, 

é identificado o destino do pacote e esse é conferido através dos códigos de barra, 

pesados e enviados. 

 

Figura 2.4.1 – Cadeia de Suprimentos da Amazon.com 

Fonte: Supply Chain Management (2013) 
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Além disso, pode-se observar que a empresa não apresentou lucros 

rapidamente mesmo chegando ao topo das varejistas online. Para garantir a satisfação 

dos clientes, a empresa se sacrificou bastante em questões de política de preço. Como 

seu próprio fundador disse: “prestar atenção demais nos ganhos de curto prazo 

significa esquecer a satisfação dos clientes no longo prazo”. 

Por fim, nota-se a entrada recente da Amazon.com no mercado brasileiro – 

2012 –, com a venda de e-books. A princípio, sua inserção no país foi com a Kindle 

Store, ferramenta que permitiu aos usuários um acesso a 1,4 milhões de e-books, 

sendo que destes 13.000 eram em português. Sua atração por investir no Brasil surgiu 

da inclusão deste no conceito dos BRICs, aquele que caracteriza os países 

emergentes. Seu maior objetivo, contudo, é conseguir operar no país com todos os 

seus segmentos. Em 2014, a empresa conseguiu aumentar sua penetração com a 

disponibilidade de livros físicos. Segundo um de seus gerentes, Alex Szapiro, a 

Amazon está oferecendo o catálogo mais amplo existente no mercado de livros em 

português, além de fretes grátis acima de R$69 e uma ferramenta online que permite 

ao usuário realizar o começo de sua leitura até a chegada de seu pedido. 

(CARRENHO, 2014) 

 A estratégia da Amazon.com vai muito além das empresas tradicionais. Sua 

grande vantagem está em não esperar que os clientes entrem em seu site para oferecer 

o serviço, e sim, ela vai atrás destes oferecendo recomendações ou incentivos através 

de e-mails. Resume-se, então, como uma estratégia em que se consegue, com maior 

precisão e conveniência em frações de segundos, fornecer tudo o que o consumidor 

deseja. 

 

2.5  Walmart.com 

 

 O Walmart.com foi fundado em 2000, sob a proposta de ser uma subsidiária 

das lojas físicas Wal-Mart. A estratégia de entrar no varejo online segue a inspiração 

de seu fundador
6
 ao abrir as primeiras lojas físicas da marca, que se resume em 

oferecer uma variedade de produtos com alta qualidade, juntamente com um serviço 

                                                        
6
 "O segredo do sucesso no varejo está em dar aos consumidores o que eles desejam. E, 

realmente, se você pensar do ponto de vista de um consumidor, você vai querer tudo: uma 

boa variedade em produtos de alta qualidade; os menores preços possíveis; satisfações 

garantidas com o que você compra; um serviço amigável e com conhecimento; atendimento 

em horas convenientes; estacionamento de graça; uma experiência de compra agradável” - 

Sam Walton 
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amigável e com preços baixos. Adiciona-se a essa estratégia, no momento, trazer a 

melhor experiência de compra pela Internet que se pode ter. 

 As vantagens que o Walmart.com apresenta, diferem em alguns pontos da 

Amazon.com, por apresentar certas especificidades inerentes à organização. Em 

primeiro lugar, pode-se observar que o Walmart.com surgiu de uma empresa já 

consolidada como a maior varejista do mundo. Isso proporciona a empresa, um uso de 

imagem muito grande, uma vez que já é conhecida e traz consigo suas características 

de possuírem: (I) excelentes relacionamentos com fornecedores; (II) cadeias de 

suprimentos eficientes; e (III) políticas de relacionamento com consumidores já 

consolidadas (CORRÊA, 2010, p.2) 

Além disso, o lema do Walmart.com irá se atrelar aos das lojas físicas, aquele 

já mencionado por seu fundador. Este se refere a sempre dar prioridade às 

necessidades do consumidor e possuir uma política de precificação que garanta os 

níveis de preços mais baixos possíveis. Atrelado a esses fatores de diferenciação a 

empresa de varejo online estabeleceu seu headquarter perto do Vale do Silício em 

prol de estar perto das mais novas tecnologias. (CORRÊA, 2010, p.3) 

Para crescer no mercado de e-commerce, o Walmart.com pretende também 

atrelar seus serviços às suas lojas físicas, permitindo que seus clientes façam pedidos 

online e retirem tudo no mesmo dia em uma loja física próxima à sua localização. 

 Todas essas vantagens são necessárias em prol de conseguir quebrar as 

barreiras inicias de entrada nesse mercado tão competitivo. Porém, a atenção do 

Walmart.com também está em sua política de precificação online e na forma de 

elaborar uma cadeia de suprimentos eficiente que atenderá tanto a demanda física 

como virtual (CORRÊA, 2010, p.4) 

 Como forma de política de precificação, a varejista online está testando qual é 

a melhor oportunidade de margem para o crescimento do lucro da empresa. Um 

exemplo é o fato do Walmart.com estar sempre atento a aumentar suas vendas perto 

de feriados ou datas especiais. São nesses momentos que os clientes já sabem que 

produtos de alta qualidade e que muitas vezes não são encontrados nas lojas físicas 

estarão disponíveis somente a consumidores online e a preços baixos. (CORRÊA, 

2010, p.4) 

 Quanto à estrutura de suas cadeias de suprimento, o Walmart.com comprou, 

nos últimos anos, muitos centros de armazenagem e equipamentos para melhorar a 

sua logística. Porém, mais do que isso, a estratégia atual é alinhar as lojas físicas com 
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a online, ou seja, o consumidor escolhe e compra pela Internet, mas retira o produto 

de maneira mais rápida na loja física. Essa opção de projeto logístico foi concebida 

em 2007 através do  

 

“ (...) seu serviço “Site-to-store”, o qual permite que os clientes 

peçam milhares de produtos on-line no Walmart.com e os recebam 

gratuitamente em uma loja Walmart local.” (CHOPRA, MEINDL, 

2011, p.87) 

 

Desse modo, sua infraestrutura logística está mais em integrar e expandir o 

acesso do consumidor as lojas físicas. Nota-se, portanto, que o Walmart.com possui 

facilidades por obter de antemão uma cadeia de suprimentos já estruturada e já lida, 

por um tempo, com uma variedade de vendedores e consumidores. Suas vantagens na 

questão de cadeia de suprimentos estão em possuírem: (I) uma distribuição eficiente, 

uma vez que se utilizam de seus já estruturados centros de distribuição; (II) um bom 

relacionamento com seus fornecedores; (III) uma base de dados avançados e bem 

elaborada; e (IV) uma cultura de preços baixos já estabelecida. 

Além disso, segundo Chopra e Meindl (2011) observa-se que o Walmart.com 

tem usado o cross docking em seus processos com o intuito de diminuir estoques em 

sua cadeia de suprimentos sem incorrer em custos excessivos com transportes. O 

processo de cross docking consiste na transferência de remessas vindos de grandes 

caminhões para outros menores, os quais estarão mais próximos dos locais dos 

clientes. Desse modo, normalmente, são apropriados para produtos com demandas 

grandes e previsíveis. 

 Com todos esses investimentos em estrutura logística e de integração com suas 

lojas físicas, pode-se observar que as vendas online do Walmart.com cresceram em 

mais de 30% em 2013, quando comparado ao ano anterior, equivalendo a $10 bilhões. 

A projeção para o ano de 2014 é de $13 bilhões. Isso o traz para o quarto lugar no 

Ranking “Internet Retailer Top 500”, no qual a Amazon.com se encontra no topo da 

lista. O fato que pode ser observado no ano de 2013 foi o aumento das compras online 

devido a períodos de tempo ruins, no mercado norte-americano, tanto climáticos, 

quanto econômicos, para que os consumidores se deslocassem às lojas físicas. O 

próximo objetivo do Walmart.com agora é crescer em certos tipos de mercados, 

principalmente nos emergentes China e Brasil. (DAVIS, 2014) 
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Por fim, é de se observar que a entrada do Walmart.com no Brasil ocorreu em 

2007 a partir da criação de um site de vendas online separado de suas lojas físicas. A 

ideia da separação entre o meio digital e o físico surgiu da necessidade de se obter um 

crescimento mais rápido, uma vez que as lojas físicas do Walmart, que chegaram ao 

Brasil em 1995, enfrentam dificuldades constantes para obter um rendimento 

favorável. Com uma empresa focada somente no segmento do e-commerce, está 

sendo possível alcançar resultados e se expandir. Em 2013, observou que o 

Walmart.com teve um incremento expressivo no número de seus funcionários e de 

itens vendidos, de sessenta mil para três milhões. O grande interesse da empresa ao 

entrar no Brasil foi aproveitar as imensas oportunidades existentes de um país 

emergente, possuidor de um mercado amplo, com pouca exploração e com uma renda 

média em crescimento. (CARVALHO, 2014) 
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3  METODOLOGIA 

 

 

 Tendo em vista o problema de pesquisa – compreensão das melhores 

estratégias de distribuição que a Amazon.com e o Walmart.com deverão adotar para 

crescerem e obterem sucesso no Brasil –, neste capítulo, serão abordados os métodos 

realizados no trabalho em prol de se obter uma correta análise e endereçamento das 

lacunas apontadas. 

 Para se definirem tais métodos e construir uma pesquisa fundamentada em 

bases sólidas, primeiramente, deve-se entender qual o objetivo da análise. Uma boa 

pesquisa deve identificar, coletar, analisar, disseminar e utilizar as informações de 

maneira sistemática e objetiva, a fim de melhorar as decisões relacionadas com a 

identificação e solução de problemas (MALHOTRA, 2012). 

 Para a realização do presente estudo, foi utilizada a abordagem de uma 

pesquisa explanatória. Esse tipo de pesquisa foi escolhido, pois, a partir da 

identificação e obtenção de informações sobre as características de um determinado 

problema, é possível analisá-lo e explicar porque ou como os fatos estão acontecendo. 

Assim, tem por objetivo entender os fenômenos, descobrir e mensurar as relações 

causais entre eles (COLLIS, HUSSEY, 2005, p.24).  

 Desse modo, sob uma primeira ótica, o intuito foi entender quais os principais 

problemas enfrentados por grandes empresas para se estabelecerem no Brasil, 

especialmente em termos de suas cadeias de suprimento. Em seguida, foram 

consolidados os dados obtidos pelas percepções dos clientes quanto aos serviços de e-

commerce no país e as visões que possuem das duas empresas estudadas. Com essas 

informações, pode-se trazer uma análise que visou suprir a lacuna da procura por uma 

estratégia otimizada e com a melhor entrega de resultado para as empresas em 

questão. 

  Para se atingir tamanha finalidade, a abordagem geral da pesquisa foi 

embasada em uma compreensão mista de dados, tanto qualitativos, como 

quantitativos. A justificativa para tal escolha estava na busca pela obtenção de uma 

diversificação das informações a serem coletadas em prol de se conseguir fazer uma 

boa análise. É importante mencionar que esse processo envolveu a obtenção de dados 

primários. Estes, presentes sob a forma das entrevistas com gestores de grandes 

empresas e de um questionário direcionado aos consumidores brasileiros. 
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Ressalta-se, nesse ponto, a tentativa de contato com os gestores da Amazon e 

do Walmart para realizarem entrevistas e fornecerem informações a respeito das suas 

gestões e cadeias de suprimentos. Contudo, por razões de políticas internas das 

empresas, nenhum funcionário foi autorizado a conversar com a pesquisadora. Desse 

modo, observa-se que, caso haja consentimento futuro das empresas em fornecer 

informações, existirão mais oportunidades para aprofundar o estudo.  

 As entrevistas foram, então, realizadas com altos gestores de logística e supply 

chain de grandes empresas inseridas no contexto brasileiro. Elas foram realizadas sem 

uma estruturação prévia, porém as informações necessárias foram questionadas 

prontamente. A importância desse tipo de entrevista está em obter dados de análise 

que, muitas vezes, não haviam sido pensados ou colocados como pontos de estudo. 

Buscou-se entender quais eram as maiores dificuldades, em termos de logística e 

cadeias de suprimentos, para se operar no país. Vale observar que outros assuntos 

surgiram dessas entrevistas, como a presença de outros gargalos existentes em termos 

de infraestrutura e até referentes à própria cultura do consumidor brasileiro. É 

importante notar que tais respostas envolveram o mapeamento dos processos 

realizados na cadeia de suprimentos já existentes da organização. 

 Além disso, constatou-se que as pessoas escolhidas são caracterizadas como 

uma amostra por conveniência, dada a sua voluntariedade e disponibilidade para 

participar da pesquisa. Os entrevistados foram inicialmente contatados por e-mail e 

entrevistas pessoais foram agendadas.  

 Atreladas às entrevistas individuais, que pretenderam capturar um pouco da 

forma racional e, ao mesmo tempo, subjetiva do que os gestores visualizam, foi 

elaborado um questionário aberto aos consumidores (Apêndice A) para complementar 

a obtenção de dados primários. Tal levantamento foi realizado através de um corte 

transversal, uma vez que se buscou analisar os resultados a partir de dado momento e 

de um grupo em específico. O objetivo principal foi verificar como os fatores 

mencionados diferem entre os respondentes (COLLIS, HUSSEY, 2005, p.66). 

 Essa segunda forma de obtenção de dados foi elaborada sob a forma de um 

questionário, o qual consistiu em perguntas para entender as necessidades dos 

consumidores em termos de e-commerce e de um e-servqual para entender a visão 

destes frente às duas empresas analisadas no trabalho – Amazon e Walmart. Esse 

modelo tem por característica ser um sistema medidor da qualidade dos serviços 

apresentados por determinado website através da visão de seus respondentes. Busca-
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se através dele respostas sobre a performance geral do que é oferecido, mensurado em 

termos de (I) eficiência – facilidade e velocidade em acessa e utilizar o site; (II) 

cumprimento – a extensão com que as promessas do site são entregues e há a 

disponibilidades de produtos; (III) disponibilidade – funcionamento correto do site; e 

(IV) privacidade/segurança – o quanto o site protege as informações dos clientes. 

Além disso, mais três aspectos relacionados ao contato pessoal dos websites com os 

consumidores são mensurados: capacidade de resposta – efetividade em atender e 

solucionar problemas dos consumidores, compensação – o quanto o site compensa os 

problemas enfrentados pelos clientes, e contato – disponibilidade de atendentes 

(PARASURAMAN, 2013, p.32). Vale notar que os respondentes designaram notas de 

1 a 5 a cada um dos termos, sendo 1 a total discordância do aspecto envolvido e 5, o 

oposto. 

 O questionário compreendeu dois formulários e-servqual, um englobando a 

Amazon.com e outro, o Walmart.com. Com as respostas obtidas, avaliaram-se quais 

aspectos a empresa está conseguindo um desempenho ótimo e quais ela deve 

desenvolver sob a perspectiva do consumidor. 

 A forma de coleta foi através de surveys online. A escolha desse método foi 

devido à possibilidade de já se selecionar o público que utiliza tal ferramenta de 

comunicação e que teria, assim, propensão ou não ao consumo online. Atingir o 

público que não tem conhecimento sobre computadores e internet não será eficiente 

na medida em que tamanha amostra demoraria muito mais tempo a entrar nesse meio, 

não impactando em resultados para a empresa em um curto/médio espaço de tempo. 

Desse modo, a amostragem utilizada foi de duzentos respondentes, usuários de 

computadores e, consequentemente da Internet. Esse público envolto por pessoas que 

acompanham o crescimento do mercado, que estão atrás das últimas novidades e que 

buscam maior conveniência. 

  É interessante notar que essa última forma de obtenção de dados segue o 

método positivista, aquele que apresenta formas já estruturadas e previstas 

antecipadamente. Além disso, tenta sempre explicar os fenômenos através de um 

grupo de variáveis, definições e proposições inter-relacionadas que apresentam uma 

visão sistêmica (COLLIS, HUSSEY, 2005, p.59).  

 Com todos esses pontos, observa-se que as próximas etapas envolveram a 

correta obtenção de todas as informações e sua consequente análise. Para as 

entrevistas, as respostas dos participantes foram estruturadas e elencadas a cada etapa 
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da análise que foi desenvolvida; enquanto que, para o questionário, seus dados foram 

convertidos em tabelas e gráficos, para que informações relevantes fossem 

observadas. 

 Almejou-se, a partir desse ponto, elaborar análises comparativas entre todos os 

dados obtidos e embasados no referencial teórico elaborado previamente. Com a 

confirmação de que os procedimentos de obtenção tiveram alto grau de 

confiabilidade, seja pelas fontes que as forneceram ou pelo sistema implementado, foi 

realizado um confrontamento das informações e uma consequente interligação das 

mesmas. 

 Em suma, espera-se, que coletados todos os resultados de cada método, uma 

boa análise tenha sido desenvolvida para definir as diferentes estratégias que as duas 

empresas estudadas deverão se utilizar a fim de aumentar o resultado de suas vendas e 

o retorno de seus investimentos. 
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4  ANÁLISE DE DADOS 

 

 

4.1  Principais Entraves Brasileiros 

 

 Com o intuito de melhor compreender os gargalos brasileiros enfrentados por 

grandes empresas para a entrega de seus produtos/serviços, foram realizadas 

entrevistas com altos gerentes de logística e supply chain de multinacionais. Esses 

entrevistados elencaram diversos problemas que atualmente são enfrentados no país 

bem como explanações sobre cada um deles. 

 Para uma melhor representação e visualização desses obstáculos, dividiram-se 

os mesmos em quatro grandes áreas: operações, distribuição, transporte e sistema 

tarifário. No Quadro 4.1.1 são apresentados os principais entraves em seus respectivos 

grupos. 

 

Operações Distribuição Transporte Sistema Tarifário 
    

Sistemas Integrados – 

SAP 

CDs inteligentes/ 

Fábricas eficientes 
Leadtime 

Alta incidência de 

impostos ao longo da 

cadeia de suprimentos 

Plantas/ Centros de 

Distribuições (CDs) 

/Armazéns 

automatizados 

Quantidade e 

localização de CDs/ 

Armazéns 

Problemas de 

infraestrutura e 

saturação da malha 

rodoviária 

Faturamentos em 

regiões com 

incentivos fiscais 

Capacidade do CD vs. 

phasing de vendas 

Perecibilidade/ 

Variabilidade de 

produtos 

Falta de 

aproveitamento de 

malhas ferroviária/ 

hidroviária 

Problemas com 

produtos importados 

Retornos e devoluções 
Eficiência de 

armazenagem 

Entraves da legislação 

brasileira 
 

 
CDs satélites –       

cross docking 

Relacionamento com 

transportadoras 
 

 

Alinhamento e 

desenvolvimento dos 

Correios 

Problemas 

relacionados a avarias/ 

segurança/ roubos 

 

  

Entrega na casa do 

consumidor brasileiro – 

Cultura, confiança e 

endereços 

 

Quadro 4.1.1 – Principais entraves existentes nas cadeias de suprimentos do Brasil 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.1.1  Operações 

 

 Neste primeiro grande bloco, foram elencados quatro grandes problemas, 

sendo que todos envolvem processos que poderiam, de certa forma, otimizar alguns 

entraves e melhorar a operação nas cadeias de suprimentos, especialmente em termos 

de distribuição e transporte dos produtos. 

 Na linha de eficiência, se encontra a necessidade da existência de um sistema 

integrado, possivelmente comparável a um sistema SAP. Esse teria o intuito de 

otimizar todos os processos que são realizados desde o momento que um cliente lança 

um pedido no sistema até a sua entrega em domicílio. Um dos entrevistados 

descreveu muito bem a importância do sistema, além dos aspectos existentes em um 

modelo ideal: 

 

“Um sistema integrado é essencial para aumentar a eficiência de todo 

o processo produtivo, dado que ele realizará a leitura de várias 

operações no momento em que o cliente coloca seu pedido. O 

sistema é então capaz de ver a disponibilidade do pedido no estoque, 

fazer compras caso não haja produtos, otimizar a melhor rota entre 

CDs e armazéns e calcular o tempo de entrega do item.” 

(Entrevistado A) 

  

 Pode-se observar que a maioria dos entrevistados apontou a falta de empresas 

que de fato utilizem um sistema integrado e inteligente dentro de suas fábricas, CDs 

ou armazéns em território nacional. Segundo eles, o país ainda apresenta uma 

escassez na utilização de sistemas que suportem os principais processos de uma 

corporação quanto a aspectos básicos de suas cadeias de suprimentos. Eles acreditam 

que o maior entrave a isso são os altos investimentos que devem ser feitos em prol de 

se conseguir programas altamente eficientes e inteligentes operando. Estes se referem 

a sistemas que tratam o processo como um todo, indo, desde as atividades no primeiro 

elo da cadeia, até os relacionamentos com os clientes da organização. 

 Aliado a esse problema operacional, pode-se observar outro obstáculo que 

também envolve muito os sistemas tecnológicos. Todos os gestores apontaram que 

atualmente é muito difícil de encontrar fábricas, centros de distribuições e armazéns 

operando de forma totalmente automatizada no Brasil. O que foi ressaltado é a 

presença de investimentos, por parte das empresas, em certas máquinas mais 

eficientes e em melhorias nos processos de produtividade. Porém, esses incrementos 

só estão concentrados em algumas linhas de produção e processos fabris. 
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 Para os entrevistados, a maior razão desse entrave está na mesma linha da 

integração dos sistemas, ou seja, devido aos altos investimentos que deveriam ser 

realizados em prol de se conseguir automatizar atividades. Segundo outro gestor, 

atualmente, cada processo: 

 

“(...) envolve muitos trabalhos manuais. Cada etapa, seja ela na 

própria fábrica ou nas transições entre CDs e armazéns, possui 

muitas atividades que envolvem operações manuseadas por pessoas. 

Essas se referem, por exemplo, a trocas de matérias-primas das 

máquinas nas fábricas, transições de caixas e estoques nos CDs e 

pickings nos armazéns.” (Entrevistado B) 

  

Desse modo, alterar cada uma dessas atividades para processos totalmente 

automatizados exigiria muitos gastos. Um dos entrevistados comentou que o custo de 

se ter uma fábrica totalmente eficiente no país é de cerca de 400 mil dólares. Devido a 

esse alto investimento, muitas empresas questionam a real necessidade de se ter 

processos altamente automatizados ou se, operando manualmente em certas 

atividades, não se obtém rendimentos já desejáveis. 

O terceiro entrave operacional que pode ser encontrado também está ligado à 

eficiência do controle dos processos. Atualmente, as grandes empresas enfrentam 

problemas com a visibilidade da capacidade do CD versus o phasing colocado por 

vendas – caracterizado pela quantidade demandada de produtos. O problema decorre 

do fato de que a maioria dos pedidos dos clientes são feitos nos últimos dias do mês, 

sobrecarregando os times de logística e comprometendo a entrega desse alto volume 

não planejado, devido aos leadtimes existentes. 

Contudo, os gestores não observam esse entrave como significativo para 

qualquer empresa do setor do e-commerce, uma vez que os pedidos que acarretam 

nesse alto volume não previsto vêm de agentes intermediários, como varejistas. O 

problema operacional seria, então, solucionado, uma vez que essas empresas possuem 

um modelo de entrega diretamente na casa dos consumidores finais e com um prazo 

de entrega pré-definido. 

Finalmente, o último ponto operacional se refere à logística de retornos e 

devoluções. Há dois grandes problemas enfrentados nesse quesito. Em primeiro lugar, 

a possibilidade de realização de retornos parciais causa uma alta complexidade na 

distribuição, uma vez que um cliente pode optar por não receber a carga por completo 

e devolver uma parte ao caminhão. Isso dificulta todo o processo que já fora 
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planejado e inviabiliza as possíveis novas rotas dos entregadores. Esse obstáculo faz 

mais referência a empresas que utilizam agentes intermediários, porém podem ser 

observados nas entregas a consumidores de produtos indesejáveis ou aos CDs e 

armazéns de itens danificados. 

O outro problema se relaciona diretamente à entrega dos produtos para os 

consumidores finais. Segundo os gestores, o país ainda apresenta muitos entraves para 

realizar um processo de logística reversa adequado. Além dos entraves de distribuição 

por si só, a dificuldade em devolver e trocar um produto provindo de sites online 

reside nos altos gastos arcados pela companhia. Eles envolvem, principalmente, a 

mobilização de determinado grupo de pessoas para retirar o produto no local e fazer a 

operação. Contudo, os entrevistados afirmaram que: 

 

“(...) o processo de logística reversa e a possibilidade de devoluções e 

trocas por parte dos consumidores são essenciais para qualquer 

empresa no setor de e-commerce. Atualmente, o Brasil apresenta 

grandes gargalos nessas operações e deve-se encontrar um meio pelo 

qual seja possível que os consumidores realizem essa operação de 

forma mais sutil.” (Entrevistado C) 

 

4.1.2  Distribuição 

 

 Quanto ao aspecto da distribuição, mais seis grandes entraves foram 

mencionados. Esse quesito consiste em um dos mais importantes para garantir a 

eficiência de qualquer operação que se deseja realizar ou entregar. Como a 

distribuição compreende a maior parte das etapas presentes para se entregar um 

produto, é de observar entraves em diversos pontos da cadeia de suprimentos. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar o fato de que o Brasil ainda peca por 

dimensionar todos os seus processos de uma forma precária e sem grandes inovações. 

Isso pode ser apresentado como consequência da infraestrutura presente e dos altos 

gastos em se operar no país. 

 Seguindo a mesma lógica da parte operacional, o primeiro obstáculo em 

qualquer processo distributivo reside, atualmente, na escassez de eficiência e 

inteligência das fábricas, CDs ou armazéns. Somente com localidades que operem de 

uma maneira otimizada é que a companhia irá conseguir aumentar sua produtividade 

e rendimento para atuarem de forma mais integrada e dispondo de serviços com maior 

nível de efetividade. 
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 Uma das maneiras de solucionar tal entrave está na implantação de sistemas 

integrados, como mencionado no bloco anterior. Esses serão capazes de otimizar as 

atividades e fazer com que haja uma melhor entrega de valor aos consumidores. Um 

dos gestores afirmou a importância dessa melhoria: 

 

“(...) o consumidor final só irá de fato valorizar os produtos e 

serviços de certa empresa caso essa entregue seu valor da forma mais 

adequada a satisfazer suas necessidades. Essas, primordialmente, 

caracterizadas pela rapidez e qualidade na entrega.” (Entrevistado D) 

 

 O segundo grande ponto desse bloco é um dos mais importantes dentro da 

cadeia de suprimentos. Atualmente, no país, muitas empresas passam por dificuldades 

para implementar suas operações e, por isso, se restringem a possuir poucos centros 

de distribuições ou armazéns. Como mencionado por diversos dos entrevistados, uma 

entrega otimizada e eficiente de produtos dentro de um país com as dimensões do 

Brasil não será possível somente com a presença de dois ou três CDs ou armazéns. 

 Muitos enfatizaram os altos investimentos em se construírem mais CDs pelo 

país, porém acreditam que esses dispêndios são essenciais para a melhor entrega dos 

produtos. 

“(...) entregar um produto no Norte do país possuindo CDs somente 

no Sudeste e no Nordeste, por exemplo, leva um tempo muito maior 

do que o esperado. Com o crescimento da população e as maiores 

exigências dessa, a entrega ineficaz por parte da empresa afasta os 

consumidores e prejudica a imagem de qualquer corporação”. 

(Entrevistado A) 

 

 Através das colocações, pode-se notar que a presença de mais CDs ou 

armazéns pelo país é essencial. Contudo, pode-se ressaltar o fato de que esses só serão 

efetivos caso estejam em localidades chaves e que consigam atender a qualquer ponto 

do país de uma maneira similar. Cabe mencionar que cada CD ou armazém deve ter 

sua estratégia, tanto de nível de serviço, quantidade de estoques ou formas de 

transporte bem definida e alinhada à da empresa. Isso permitirá que o processo seja 

eficiente e garantirá que todas as etapas sejam cumpridas da melhor maneira possível. 

 Conjuntamente aos entraves de quantidade e localização dos centros de 

distribuições, é importante notar quais produtos deverão ser estocados em cada 

localidade. Segundo os gestores, muitas empresas apresentam dificuldades para 

manter a eficiência de suas atividades devido a variabilidade e perecibilidade de 

alguns de seus produtos. Eles ressaltaram que, apesar de certas organizações terem 



54 
 

processos bem definidos e alinhados, muitas acabam perdendo itens devido à 

incapacidade de gerir uma grande diversidade de itens e diferentes prazos de validade 

com as atividades da cadeia. 

 Nesse sentido, a afirmação foi de que, no Brasil, é muito difícil encontrar CDs 

que consigam fazer uma gestão adequada de todos os produtos que possuem. A 

organização dentro desses centros deve ser impecável para que prazos de validade não 

ultrapassem seus períodos e que qualquer produto esteja disponível quando solicitado 

por um cliente. 

 Esses pontos levam ao quarto problema mencionado pelos gestores – a 

eficiência de armazenagem. Pelo fato de certas empresas possuírem uma grande 

variedade de produtos, muitas vezes, elas acabam não dimensionando de forma 

adequada a disposição dos itens tanto em questão de armazenagem como, 

futuramente, de seu transporte. A distribuição desses produtos acaba sendo 

prejudicada uma vez que não há a realização de um processo de paletização correto. 

Segundo um dos gestores a utilização desse procedimento é essencial, uma vez que: 

 

“(...) o uso de pallets funciona como uma forma de organizar e 

dinamizar a movimentação das cargas ao longo de todo o transporte, 

seja ele entre fornecedores e CDs ou até mesmo entre CDs e 

consumidores finais. Além disso, esse tipo de armazenamento 

permite a otimização de uma maior quantidade de produtos dentro de 

uma determinada área e a redução dos custos de viagens e dos 

tempos de permanência dos caminhões nos armazéns.” (Entrevistado 

B) 

 

 Observa-se também que o método da paletização otimiza tanto o carregamento 

como o descarregamento dos produtos, o que aumenta a eficiência dos processos 

durante a cadeia de suprimentos. 

 Uma outra maneira de melhorar a efetividade das operações estaria na 

implementação de CDs satélites, ou seja, aqueles responsáveis por realizem cross- 

docking. Quando questionado aos gestores sobre a possibilidade da existência desses 

no país, muitos já apresentaram os entraves existentes no Brasil quanto ao seu uso. 

Como um dos entrevistados mencionou: 

 

“(...) é muito difícil a implementação de um método como o cross 

docking no Brasil, porém não impossível. As maiores dificuldades 

para o seu uso estão nas limitações existentes tanto dos espaços 

físicos, que não são apropriados para o processo de transferência de 
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carga via cross docking, como dos próprios caminhões, que muitas 

vezes não possuem o dimensionamento correto para se adequar 

àquele espaço” (Entrevistado A) 

 

 Além dos problemas mencionados para a realização do próprio processo de 

cross docking em si, outros entraves permeiam no país. Para ser eficiente, esse 

sistema necessita de uma perfeita harmonia entre chegada e saída de seus produtos, 

uma vez que é utilizada política de estoque zero nos armazéns responsáveis pelo 

processo. Contudo, garantir que os tempos de trocas entre caminhões sejam 

adequados e que os produtos que chegarem terão sua saída imediata só serão possíveis 

com uma boa gestão e com sistemas integrados. Ademais, deverá existir um bom 

relacionamento com os fornecedores para que eles cumpram com seus horários de 

entrega, caso a escolha de cross docking envolva tais parceiros. 

 Finalmente, o último entrave de distribuição reside no elo final da cadeia – a 

entrega propriamente dita do produto ao consumidor final. Para tanto, todos os 

gestores afirmaram que uma entrega rápida e com qualidade só será possível se forem 

feitas parcerias com os Correios ou com transportadoras de encomendas expressas. O 

grande problema nesse aspecto está em encontrarem parceiros que sejam 

desenvolvidos e que trabalhem de forma alinhada com as estratégias da empresa. 

 

4.1.3  Transporte 

 

 Apesar da presença de grandes problemas dentro dos outros blocos elencados, 

pode-se observar que a maior parte dos gargalos logísticos para qualquer empresa está 

no quesito dos transportes. Tal fato ressalta a ineficiência de uma infraestrutura 

adequada no país, bem como de legislações que de fato atuem conjuntamente com as 

grandes empresas para garantir um desenvolvimento sustentável à economia 

brasileira. 

 Pode-se elencar, como primeiro ponto de análise, a questão do leadtime. 

Mencionado por todos os entrevistados, a questão do tempo gasto entre uma 

localidade e outra, seja ela entre uma fábrica/fornecedor e CD, ou de um CD a um 

armazém, é crucial para se operar no país. Os consumidores, muitas vezes, são 

impacientes quanto à espera e desejam que os produtos estejam no local que se 

encontram em determinada hora e, por isso, garantir leadtimes cada vez menores é 

primordial. 



56 
 

 Os grandes entraves na redução do leadtime estão concentrados, tanto nos 

modais de transportes existentes no país e em alguns pontos da legislação brasileira, 

como na otimização das cadeias de suprimentos por parte das empresas. Nesse último 

quesito, os gestores atentaram ao fato da possibilidade de redução do leadtime pela 

proximidade das plantas ou CDs aos destinos intermediários ou finais dos produtos. 

Esse fator deve sempre estar alinhado à quantidade de CDs ou armazéns existentes e 

de suas localizações estratégicas em prol de aumentar a eficiência da distribuição. 

 Ao adentrar na questão da infraestrutura brasileira, é de se observar uma 

saturação na malha rodoviária e uma falta de aproveitamento das malhas ferroviárias 

e hidroviárias do país. A má distribuição dos transportes pelo país pode ser 

evidenciada pela Figura 4.1.3.2. 

 

 

Figura 4.1.3.2 – Matriz brasileira de transportes 

Fonte: CNT, 2013. 

 

 Em primeiro lugar, nota-se a alta representatividade do transporte rodoviário 

dentro dos modais - transita 61,1% de todas as mercadorias do país (Confederação 

Nacional do Transporte – CNT, 2013). Embora tenha uma grande extensão pelo 

território brasileiro, esse modal ainda é muito prejudicado pela qualidade de suas vias, 

pelos altos preços de frete e pela segurança oferecida ao transporte. A situação 

precária das estradas é observada através de deficiências nos pavimentos – com 

trechos em péssimo estado e outros quase inexistentes, nas sinalizações, nas 

geometrias das vias, na falta de conservação e nas falhas de construção, as quais 

influenciam diretamente nos leadtimes e no desempenho dos caminhões. 
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 De acordo com dados do Sistema Nacional de Viação (2014), somente 12% da 

malha rodoviária do país é pavimentada (203.599 km de um total de 1.691.522). 

Através da Figura 4.1.3.1, pode-se observar a representatividade das vias 

pavimentadas. 

 

 

Figura 4.1.3.1 – Extensão da malha rodoviária brasileira 

Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2014 

 

Os gestores também apontam a existência de altos gastos com os custos 

variáveis ao se utilizarem das malhas rodoviárias, principalmente quanto aos valores 

do combustível e de manutenção das vias. Conjuntamente a esse fator, encontra-se a 

grande carência de um planejamento urbanístico nas grandes cidades para atender de 

maneira eficaz toda a cadeia de suprimentos da empresa. Devido a restrições impostas 

nos municípios quanto ao tráfego de caminhões, muitas empresas estão comprando 

veículos mais leves ou alterando seus horários de trabalho. Consequentemente, isso 

acarreta em maiores gastos para a organização, tanto em pagamentos adicionais como 

de custo de oportunidade dos veículos que ficam parados. 

 Observa-se, portanto, que o transporte rodoviário impacta em grande escala os 

custos logísticos das empresas. Segundo a Confederação Nacional do Transporte 

(2014), caso as rodovias estivessem em bom estado, os gastos das empresas poderiam 

ser reduzidos em até 25%. Também de acordo com os gestores, o uso exclusivo de um 

modal já saturado e em péssimas condições acarreta em aumentos que chegam a 

representar até 35% dos preços finais dos produtos.  

A falta de aproveitamento de outras malhas é um grande entrave para a 

logística das empresas. O transporte ferroviário poderia ser uma excelente opção, 

porém há grandes dificuldades para integrar e renovar a infraestrutura existente desse 

modal. 
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“(...) observa-se que não há uniformidade nas vias férreas, 

especialmente quanto à largura das bitolas. Essa dificuldade de 

conexão entre malhas gera muitos custos adicionais, além do 

aumento nos leadtimes” (Entrevistado A)  

 

 Por ser um meio que não passou por inovações ao longo dos anos, o transporte 

ferroviário ainda necessita de altos investimentos por parte do governo para de fato 

operar de uma maneira eficaz. 

 Além desse modal, a malha hidroviária também é mal aproveitada. Isso 

ocorre, pois o país apresenta uma vasta extensão de rios pelos quais transportariam 

produtos de maneira mais rápida e com menores entraves do que o meio rodoviário. 

Contudo, os gestores acreditam que mesmo com um investimento nessa malha, o 

modal poderia sofrer com alguns problemas já enfrentados pelo sistema portuário 

brasileiro. Esses seriam os elevados entraves burocráticos, as grandes barreiras 

ambientais, a falta de equipamentos necessários para movimentação de cargas e as 

extensas filas de caminhões esperando para carregar ou descarregar. 

 Finalmente, a utilização do modal aéreo ainda é em pequena escala, devido 

aos altos custos e burocracias que envolvem tal meio. Entregas menores só serão 

feitas caso haja uma urgência extrema. Desse modo, não há como uma empresa de e-

commerce basear suas entregas somente nesse tipo de transporte. 

Aliado ao ponto dos meios de transporte, encontram-se os entraves da 

legislação brasileira, fator também de interferência ao leadtime das empresas. 

Atualmente, os maiores problemas se encontram nas leis que regulamentam a jornada 

de trabalho dos caminhoneiros, especialmente em cláusulas que determinam tempos 

de descanso e remunerações. Segundo os gestores, as empresas devem ficar muito 

atentas para cumprir o exigido por lei para, além de garantir a segurança do 

trabalhador, não arcar com maiores custos vindos de multas. 

É de se notar também a presença de certos problemas esporádicos provindos 

de contestações à legislação brasileira. No começo de 2015, pode-se observar a greve 

de caminhoneiros por todo o país. Suas maiores reinvindicações estavam na 

diminuição dos valores dos pedágios e em mais horas de trabalho, uma vez que 

recebem por número de viagens realizadas. De acordo com todos os entrevistados, as 

empresas devem sempre estar alinhadas a seus parceiros e transportadoras para 

entender o caso e conseguir contornar os obstáculos da maneira mais adequada. 
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Outro aspecto muito importante que os gestores citaram foi o relacionamento 

com as transportadoras. Segundo um dos entrevistados: 

 

“(...) manter conversas contínuas e enfatizar a importância do 

trabalho efetivo das transportadoras é essencial para garantir que sua 

cadeia continue funcionando. É difícil encontrar um trabalho de 

qualidade destas empresas e, portanto, manter bons relacionamentos 

são primordiais para garantir suas entregas” (Entrevistado D) 

 

 Além da importância do relacionamento para garantir a qualidade do 

transporte, um dos gestores destacou que um outro grande entrave se refere à 

inexistência de uma transportadora a nível nacional no país. 

 

“Empresas que realizam entregas por todo o país acabam se 

prejudicando por não existir transportadoras que entregarão seus 

produtos em todas as localidades. Desse modo, é necessário manter 

relacionamentos com diversas transportadoras regionais para garantir 

seu resultado” (Entrevistado A) 

 

 Conjuntamente ao uso de transportadoras, as empresas devem fazer seguros de 

suas cargas. Todos os gestores afirmaram enfrentar muitos problemas com avarias, 

sinistros e roubos. Segundo eles, o número desses incidentes é cada vez maior e, 

consequentemente, o custo do seguro também: 

 

“(...) arcar cada dia mais com segurança tem sido um grande entrave 

para as companhias atuais. Além dos seguros obrigatórias exigidos 

por legislação, devemos assumir outros adicionais para não perder 

todo o valor presente em determinada carga” (Entrevistado A) 

 

 Como mencionado por um dos gestores, o custo com segurança representa por 

volta de 12% do faturamento logístico das empresas. Esse dispêndio cada vez maior 

acaba por prejudicar todos os elos da cadeia, inclusive o consumidor final, devido ao 

repasse dos custos ao preço final do produto. 

 Por fim, o último grande entrave de logística envolvendo transporte advém da 

cultura do consumidor brasileiro. Além de problemas como falta de CEP em diversos 

locais pelo Brasil, dificultando qualquer tipo de entrega de produtos, há a questão de 

confiança quanto ao que o consumidor reivindica. 
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“(...) qualquer empresa no setor de e-commerce nos Estados Unidos, 

por exemplo, não hesita em enviar um produto ao seu consumidor 

caso esse alegue que não recebeu o mesmo em sua casa. E não vê 

problemas em deixar qualquer entrega na porta de seu cliente, mesmo 

que não haja ninguém para fazer a retirada. Estamos muito longe de 

conseguir tamanha confiança, por parte das empresas, dos atuais 

consumidores brasileiros.” (Entrevistado B) 

  

4.1.4  Sistema Tarifário 

 

 O último grande bloco engloba os entraves enfrentados no sistema tarifário 

brasileiro. É de se observar a presença destes por toda a cadeia, dado que a incidência 

de impostos é vista em todo o ciclo de vida do produto. Importante ressaltar que 

apesar da restituição de parte das cobranças nas transições de etapas da cadeia, é 

predominante a alta incidência dos mesmos. Esse fator é repassado ao consumidor, 

que arca com uma porcentagem elevada no produto de impostos ao governo. 

 Muitas vezes, a solução encontrada pelas empresas está em faturar suas notas 

em estados amparados por programas de incentivos fiscais do governo. Estes 

concentram seus benefícios especialmente em redução ou isenção de ICMS. Porém, 

tal fator traz consigo trade-offs, que devem ser analisados cuidadosamente pela 

empresa, como explica um dos gestores: 

 

“(...) apesar de conseguirmos faturar as notas em Estados com 

incentivos fiscais e, consequentemente, repassar um menor custo ao 

consumidor, muitas vezes, as viagens para entregar os produtos não 

compensam, dado seu incremento em tempo. Portanto, os custos 

devem ser bem avaliados”  (Entrevistado A) 

  

 Outro método para redução da carga tributária pode estar concentrado na 

diminuição dos estoques, que pode ser possibilitado por certos processos, como o 

cross docking, o qual faz somente uma transferência de produtos sem a contabilização 

de estoques. 

 Finalmente, os entrevistados destacaram como entrave brasileiro a importação 

de produtos. Para a retirada dos mesmos nos portos do país, além da incidência de 

impostos arcados pela empresa, há uma demora na liberação de cada item. 

Organizações que importam produtos com períodos curtos de shelf life, muitas vezes, 

acabam sendo prejudicadas ou até mesmo perdendo suas mercadorias por conta da 

demora existente nos portos brasileiros. Desse modo, as empresas de e-commerce 
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devem se atentar ao estipular prazos de entregas de produtos importados, uma vez que 

os portos podem liberá-los dias após sua real chegada no local.   

 

4.2  A Visão dos Consumidores Brasileiros 

 

 Para melhor compreender as reais necessidades dos consumidores brasileiros, 

foi elaborado um questionário com perguntas a respeito do interesse pelo e-commerce 

e como estes reconheciam os sites analisados nesse estudo: Amazon.com e 

Walmart.com. A amostra foi de um grupo de duzentas pessoas, as quais usufruem 

diariamente da internet e sempre estão ansiosas por novidades.  

A partir da análise dos dados, pode-se chegar a várias conclusões. Sob um 

primeiro ponto de vista, nota-se que o setor de varejo do e-commerce possui grandes 

oportunidades de expansão. Do público questionado, 90% faz uso de compras online 

e gastam, em sua maioria, de R$100 a R$500. Esse valor é altamente expressivo e 

demonstra certo anseio por parte do consumidor brasileiro em mudar seu 

comportamento de compras e explorar meios mais convenientes. 

 

 

Gráfico 4.2.1- Gasto médio dos consumidores brasileiros com e-commerce 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Contudo, pode-se notar que o e-commerce ainda apresenta diversas barreiras 

frente ao consumidor. Alguns entraves foram apresentados, tanto pelo pessoal que é 

contrário à realização de compras online, como daqueles que fazem uso da mesma. 

Como pode ser observado no Gráfico 4.2.2, os consumidores que não se utilizam do 

e-commerce acreditam que seus maiores obstáculos envolvem a questão da segurança. 
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De fato, muitos brasileiros não sentem total confiança para colocar suas informações 

pessoais e de cartões de crédito em sites online. Além disso, fora apontado a falta de 

interação com o produto e receios quanto a devoluções e garantias. 

 

 

Gráfico 4.2.2 – Principais razões para não realizar uma compra online 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Vale observar que, para o consumidor que gosta de realizar compras online, a 

segurança também é um fator mencionado, porém não o de maior destaque. Para eles, 

a falta de interação com o produto é o aspecto com maior relevância, fazendo com 

que, por vezes, muitos optem por gastar mais tempo e se dirigir até uma loja física 

para poder analisar ou experimentar o produto. Dos respondentes, 73% ressaltou a 

preferência em se dirigir a uma loja física caso necessite interagir com a mercadoria. 

Além disso, podem-se ressaltar outros grandes gargalos que persistem nesse 

setor através do Gráfico 4.2.3, que refletem o receio dos consumidores com as 

devoluções e trocas e o atraso na entrega dos itens. Muitos preferem não realizar 

certas compras por necessitar do produto em determinada data e acreditar que este 

poderá não chegar dentro do prazo estipulado. 
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Gráfico 4.2.3 – Maiores reclamações ao realizar uma compra online 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Outro ponto observado na pesquisa foi a presença de grandes oportunidades 

no setor para empresas de e-commerce. Em primeiro lugar, os consumidores ainda 

não possuem uma frequência de compras muito alta (Gráfico 4.2.4), possibilitando o 

investimento por parte das empresas na atração e retenção de seus compradores. Além 

desse fato, foi observado que o cliente, em sua maioria (95%), se direciona ao site que 

pretende realizar a compra e busca por produtos facilmente comercializados e de fácil 

acesso por essas multinacionais (Gráfico 4.2.5). 

 

 

Gráfico 4.2.4 – Frequência de compras online 

Fonte: Elaboração do autor 
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Gráfico 4.2.5 – Produtos mais procurados pelos consumidores 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Pode-se notar melhor as oportunidades para as organizações através do 

medidor de qualidade oferecido pelo e-servqual. Cabe notar que, além dos pontos a 

serem desenvolvidos pelas empresas, a pesquisa ressaltou quantos consumidores 

brasileiros, de fato, fazem uso dos sites analisados. Destes respondentes, 68% nunca 

realizaram uma compra online no site do Walmart, enquanto, para a Amazon, esse 

índice foi de 54,5%. 

 As características elencadas pelo questionário possibilitaram ressaltar quais 

são os pontos fortes das empresas, bem como elencar aqueles que surgem como 

oportunidades a serem exploradas. 

 As duas empresas atingiram notas elevadas quanto aos aspectos de eficiência e 

disponibilidade. O primeiro quesito se refere à facilidade de buscar um determinado 

produto e de realizar uma transação com rapidez. Já o segundo tópico, diz respeito à 

disponibilidade do site em si e seu correto funcionamento. 

 Surpreendentemente, as duas empresas passam bastante credibilidade a todos 

os entrevistados. Isso pode ser notado a partir da confiança que depositam em cima 

dos prazos estipulados de entregas dos seus produtos. Os quesitos de cumprimento – 

extensão de que as promessas de prazos do site são atendidas e há disponibilidade dos 

produtos - foram muito bem avaliados. Tal mensuração foi feita através de uma 

atribuição de notas de 1 a 5, sendo 1 a total discordância do aspecto e 5, a sua 

concordância (Gráfico 4.2.6). 
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Gráfico 4.2.6 – Notas atribuídas as entregas dentro dos prazos prometidos 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Também foi interessante observar que em dois dos aspectos, os consumidores 

brasileiros não conseguiram mensurar a qualidade, uma vez que desconhecem o tipo 

de serviço a ser prestado. Eles se referem aos quesitos de contato – disponibilidade de 

atendentes – e de privacidade/segurança – proteção das informações dos clientes pelo 

site. A partir desse desconhecimento, é possível notar que, nos quesitos de contato, 

muitas pessoas não devem ter necessitado do uso dos atendentes; enquanto, para a 

questão de segurança, não há muita informação por parte das empresas de quão 

seguro é seu serviço e qual o encaminhamento dos dados fornecidos pelos 

compradores. 

 O aspecto de compensação, aquele referente aos ressarcimentos dos problemas 

dos clientes também foi alvo de grande desconhecimento. Contudo, nesse ponto, é 

importante observar que, para as duas empresas, os respondentes que de fato 

possuíam conhecimento do quesito concentraram suas notas entre 1 e 3 (Gráfico 

4.2.7). Esse dado pode demonstrar que os serviços não estão promovendo bons 

retornos ao consumidor caso obtenham algum problema com suas compras e, 

consequentemente, causa um certo receio nos consumidores que desejam realizar suas 

compras online. É de extrema relevância que as organizações se atentem a esse fator e 

o desenvolvam, a fim de reter melhor seus clientes. 
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Gráfico 4.2.7 – Notas atribuídas as compensações dadas aos clientes quando seus pedidos não 

chegam no prazo estipulado 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 O último fator de mensuração de qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas reside na capacidade de resposta das mesmas em atender e solucionar os 

problemas de seus consumidores. Os aspectos de oferecimento de uma garantia 

considerável e de um pronto atendimento ao cliente foram classificados, em sua 

maioria, como medianos nas duas empresas. Isso também demonstra pontos a serem 

desenvolvidos pelas organizações. Finalmente, dentro dessa classificação, se encontra 

a avaliação dos compradores quanto a retornos e devoluções. Pode-se notar que a 

grande maioria desconhece o serviço ou o avalia como mediano. O desconhecimento 

pode expressar, novamente, o receio em utilizar o serviço ou mesmo a inexistência da 

real necessidade de seu uso. Porém, é um ponto de atenção para as empresas, dado 

que o cliente que valoriza o bom atendimento não consegue mensurar de fato a 

qualidade desse serviço. 
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Gráfico 4.2.8 – Notas atribuídas ao atendimento de retornos/devoluções dos produtos 
Fonte: Elaboração do autor 

 

4.3  As Melhores Estratégias para o E-commerce 

 

 Ao levantar todos os dados de análise, observa-se a preponderância de certos 

aspectos para a elaboração de uma cadeia de suprimentos otimizada e que gere valor à 

empresa. 

 Primeiramente, é de se notar a relevância que o e-commerce está ganhando no 

mercado brasileiro. Como demonstrado pelo relatório do E-Bit (2015), o ano de 2014 

superou as expectativas iniciais, registando 24% de crescimento em relação ao ano 

anterior. As oportunidades nesse segmento podem ser observadas pelo público que 

realiza uma compra online (90% da amostra) e que, apesar de possuir algumas 

reclamações, anseiam por comprar de uma maneira mais conveniente e que despenda 

menos tempo. Além disso, ressalta-se o fato de que a maioria dos atuais consumidores 

realiza compras com frequência de uma vez ao mês ou menos, o que pode servir 

como porta de entrada a diversas ações das empresas para atrair mais esse comprador. 

 Como segundo ponto de análise, observa-se que uma grande parte da 

população ainda possui a preferência de realizar compras em lojas físicas. As 

principais justificativas são devido à segurança e à possibilidade de interagir 

diretamente com o produto. Da mesma forma, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011, 

p.102) demonstraram as vantagens da exposição a novos produtos e da interação 

social existentes nas compras tradicionais, porém elencaram como desvantagem a 
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segurança. A contradição encontrada reside na ideia de que, para eles, a Internet 

propiciará uma maior privacidade de seus dados de compra e agirá de maneira mais 

eficiente; porém, com tantos problemas em sites online - como roubos de dados e 

clonagens de cartões-, as pessoas enxergam, nas lojas físicas, meios mais seguros de 

realizar compras. 

 Tendo em vista todas essas questões, as grandes empresas de e-commerce 

devem investir nas oportunidades que têm à sua frente. Há um grande público com 

vontade de realizar compras online com maior frequência, porém precisam de maiores 

possibilidades de interações e experiências online com os produtos, além de níveis 

mais altos de confiança quanto à segurança na Internet. A estratégia das empresas 

para atrair de fato esses consumidores deve estar embasada no aumento dos 

investimentos em marketing. Como enfatizado por Zerio e Lunbenck (2013, p.4), a 

grande vantagem competitiva da Netshoes foi em combinar propagandas online e off-

line, seja através de promoções via e-mail, redes sociais ou até mesmo rádio e 

televisão. Nesse sentido, o Walmart, por exemplo, pode apresentar uma grande 

oportunidade se atrelar incentivos as compras online às suas lojas físicas, gerando 

benefícios para os dois lados. 

 Outro fator que foi ressaltado por Zerio e Lunbenck (2013, p.4) e comprovado 

nas pesquisas se refere às vantagens competitivas através da disponibilidade e 

acessibilidade dos sites online. Possuir meios que permitem aos clientes navegações 

simples, com visualizações rápidas e com transações eficientes atraem e retêm os 

mesmos para suas futuras compras. Os autores também mencionaram que possibilitar 

os clientes a aprender sobre os produtos, descobrir promoções novas e ter sugestões 

de novos itens através de compras passadas pode aumentar significativamente a 

experiência desse consumidor. 

 Porém, o que foi observado durante toda a pesquisa foi a importância de uma 

cadeia de distribuição eficiente e otimizada. Todos os esforços de atração de 

consumidor e expansão do setor só serão possíveis caso haja uma boa rede de 

suprimentos atrás de todos os processos. Como enfatizado por Chopra e Meindl 

(2011, p.92), o segredo para se adquirir vantagem competitiva nesse meio é obter uma 

cadeia de suprimentos otimizada e em prol de atender o desejo do consumidor final. 

Albertin (1999, p.51) também mencionou os benefícios em termos de custo e 

diferenciação ao se utilizar o comércio eletrônico.  
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Nota-se, portanto, que os grandes responsáveis pelo sucesso de uma empresa 

serão os bons investimentos em infraestrutura, tanto de transporte como de 

informação, aliados a um planejamento adequado de estoques e de instalações 

(CHOPRA, MEINDL, 2011, p.6). Os gestores também afirmaram que no e-

commerce, a eliminação de elos da cadeia fomenta uma melhor política de custos e 

diferenciações. Porém, é necessário saber adaptar a melhor estratégia de sua cadeia ao 

setor em que está inserido. Assim, cada cadeia estará embasada nas reais necessidades 

de seus clientes, ora por produtos diferenciados e com grande variedade, ora por uma 

busca por tempos reduzidos de entregas. 

 Através das respostas do questionário, notou-se que o público do e-commerce 

anseia por tempos de resposta rápidos, variedade, possibilidade de retornos e 

devoluções e segurança. Para atender a esses desejos, num país com a dimensão do 

Brasil, algumas considerações sobre a melhor alternativa de cadeia de suprimentos 

devem ser feitas. Como colocado por Chopra (2011, p.90), a maioria das empresas 

deve se adequar ao país em que se encontra e considerar uma combinação de redes de 

distribuições para suas entregas. Essa combinação dependerá das características dos 

produtos e da posição estratégica da empresa. 

 Ao perceber o desejo dos clientes por menores tempos de entrega, conclui-se 

que deve existir um número razoável de instalações pelo país. Como apontado pelos 

gestores, atualmente, grandes empresas sofrem pela falta de investimentos em mais de 

duas ou três instalações no país. A logística fica muito debilitada e os consumidores 

sofrem com atrasos nas entregas. Fica evidente, então, a necessidade de centros de 

distribuições espalhados pelo país, idealmente um atendendo cada região. Essa 

divisão permitiria que as empresas garantissem uma grande variedade de produtos que 

ficariam armazenados nesses CDs. 

É interessante notar que esse processo daria vantagens as grandes empresas no 

combate a start-ups que estão ganhando relevância no mercado, por se tornarem 

especialistas em determinados segmentos. Isso pode ser observado pela Kanui 

(ROSSI, 2015, p.78) e pela Beleza na Web (VALLE, 2015, p.65), empresas que estão 

segmentando muito bem seus produtos e públicos-alvo. O segredo para as grandes 

varejistas de e-commerce permanecerem como líderes do setor, retendo e atraindo 

mais consumidores, estaria em fornecer confiança em suas entregas e apresentar a 

maior variedade de produtos, fator este que não apresenta muita dificuldade, caso haja 

uma rede de distribuição sólida e fundamentada. 
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 Atrelada à necessidade de investir em centros de distribuições regionais, para 

que a empresa mantenha uma cadeia eficiente, será preciso instalar alguns armazéns 

em determinados locais do Brasil. Tal fato é explicado pela condição em que o país se 

encontra quanto a suas principais malhas de transporte. Como apontado por Chopra e 

Meindl (2011, p.375), a eficácia de qualquer operação dependerá da infraestrutura do 

local e, portanto, considerações a respeito do modal utilizado serão feitas de acordo 

com a qualidade da infraestrutura vigente do país. Os armazéns intermediários, então, 

estariam espalhados em alguns locais do país para realizar a entrega de produtos de 

grandes dimensões que, necessariamente, deverão ser entregues via caminhões. Cada 

armazém de uma região seria especializado, mantendo estoques somente de 

determinado segmento de produto e, portanto, não possuiria grandes dimensões. 

Assim, a partir do momento em que um cliente solicitar um item, esse será 

encaminhado à sua casa através do armazém correspondente. 

 Já os centros de distribuições, manterão grandes estoques, uma vez que 

possuirão todos os segmentos de produtos. Qualquer item que possa ser enviado via 

correio ou transportadora de encomenda expressa será transportado diretamente do 

CD mais próximo ao consumidor, enquanto as demais mercadorias, serão através dos 

armazéns especializados. Vale ressaltar a necessidade de manter parcerias com 

alguma transportadora de encomendas expressas ou o próprio Correios, como 

demonstrada por Zerio e Lunbenck (2013, p.6) no caso da Netshoes. Tais empresas 

possuem logísticas muito eficientes de distribuição nacional, as quais permitem 

serviços de entregas rápidas por toda a sua rede. Essa parceria seria fundamental para 

de fato contornar o problema que o país enfrenta na sua entrega da última milha 

mencionada por Emerick (2015). 

 Conclui-se, portanto, que a rede estaria embasada em centros de distribuições 

regionais com altos estoques e armazéns estrategicamente localizados para atender 

grandes mercadorias (Figura 4.3.1). Os CDs seriam responsáveis pelo envio direto ao 

consumidor de itens que os Correios possuem a logística de distribuição e pelo envio 

aos armazéns de grandes mercadorias, que seriam posteriormente enviadas ao cliente 

final. É importante mencionar que os CDs enviariam aos armazéns as mercadorias, 

não de acordo com os pedidos dos clientes, mas sim conforme o estoque de cada um 

destes, em prol de continuar atendendo a demanda e não sofrer com leadtimes. 
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Figura 4.3.1 – Mapa do Brasil com a implementação de CDs e armazéns 

Fonte: Elaboração do autor 

  

É importante ressaltar que o uso dos armazéns pode aumentar o custo fixo de 

manter mais instalações pelo país, porém eles também provêm da necessidade em 

diminuir gastos com grandes rotas, avarias ou eventuais roubos que possam ocorrer. 

Assim, além da redução dos leadtimes para atender os clientes, haverá menores custos 

com seguradoras e transportadoras. 

Também nesse momento, foi considerada a possibilidade de estabelecer 

sistemas de cross docking ao invés de manter estoques especializados nos armazéns. 

Contudo, apesar da vantagem em não possuir estoques e ter abatimentos dos 

impostos, fazer cross docking implicaria em atender o consumidor somente quando 

seu pedido fosse feito e, desse modo, o tempo de entrega seria muito maior, uma vez 

que o item seria enviado do centro de distribuição. 

 Considera-se, também, o fato de que o Walmart pode realizar a sua estratégia 

de armazéns de uma maneira híbrida, uma vez que pode manter uma menor 

quantidade de armazéns e utilizar seus varejistas, já instalados, para fazer parte da 

operação. Alguns clientes podem se utilizar do site-to-store e retirar suas encomendas 

na loja mais próxima, ou a própria empresa pode enviar produtos grandes aos clientes 

de varejistas, caso essas sejam mais próximas ao cliente do que os armazéns 

(CHOPRA, MEINDL, 2011, p.87) 

Centros de Distribuição 

Armazéns Intermediários 
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 Observa-se, portanto, que, para conseguir otimizar toda essa rede, além de 

investimentos em instalações, deverão ser feito gastos com sistemas integrados de 

tecnologia. Esses sistemas, também conhecidos por ERP (Enterprise Resource 

Planning), possuem a finalidade de abranger todas as atividades da empresa e 

proporcionar uma melhor operação dos serviços. O sistema será capaz de analisar 

cada processo interno, implementar os melhores procedimentos a cada etapa e fazer 

um correto acompanhamento de toda parte da cadeia. Isso melhorará a visão da 

companhia perante seus processos, funcionários e até mesmo clientes, pois saberá a 

maneira mais otimizada de entregar seu valor. Por fim, esse sistema será capaz de 

dimensionar as melhores alternativas frente a tarifas e impostos que a empresa poderá 

enfrentar. Através dos processos, poderá mensurar os melhores locais de faturamentos 

das notas e realizar cálculos de dimensionamentos de impostos por estoques ou 

produtos em trânsito para reverter os custos ao consumidor da maneira mais 

otimizada possível. 

 Finalmente, para corresponder a necessidade dos consumidores quanto a 

retornos e devoluções, deverão ser elaborados processos que melhorem a experiência 

destes clientes. Visando atender esse público, todos os produtos que tenham a 

possibilidade de ser encaminhados via Correios poderão ser devolvidos à companhia 

através da postagem pelo cliente em qualquer uma de suas agências. Ao informar que 

se trata de uma devolução, o próprio Correio disponibilizará um selo, o qual será pago 

pela empresa, que retornará o produto sem qualquer custo ao consumidor. Ao ser 

contabilizado no estoque da companhia, outro item será prontamente enviado ao 

mesmo cliente. Caso o produto tenha um tamanho não compatível com o sistema dos 

Correios, o cliente deverá avisar a empresa e essa encaminhará um caminhão urbano 

para retirar o produto, o mesmo que faz as rotas de entrega no local. 

 Importante mencionar que as empresas deverão investir em atendimentos 

eficazes e que promovem ações rápidas para os problemas que possam vir a ser 

enfrentados pelos consumidores. Através desse fator, eles serão estimulados a realizar 

mais compras na empresa. Isso também ajudará a fomentar positivamente a noção que 

o cliente possui quanto ao aspecto de segurança da organização. Este outro ponto, 

também enfatizado pelas pesquisas, pode ser contornado pelas empresas no momento 

em que disponibiliza aos compradores garantias caso haja qualquer problema quanto a 

questões de segurança de seus sites. 
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5  CONCLUSÃO 

 

 

Dada a inegável expansão do e-commerce ao longo dos últimos anos em todo 

o mundo e a consequente mudança de comportamento da população frente aos seus 

hábitos de compras, o presente trabalho teve por intuito compreender e analisar os 

maiores desafios existentes nessa transformação. A oportunidade de estudo foi vista 

especialmente dentro da área de logística – setor em que se concentram as operações 

de uma organização –, a partir da recente entrada no país de grandes empresas 

varejistas de e-commerce. 

A inserção no contexto brasileiro de duas das maiores empresas de e-

commerce do mundo – Walmart e Amazon – despertou o real interesse em mensurar, 

de fato, os principais gargalos existentes nas redes de suprimentos brasileiras, bem 

como entender a melhor forma de operar no país. Além desse fator, procurou-se aliar 

a essa análise, a visão do consumidor brasileiro, especialmente quanto a suas 

necessidades ao realizar uma compra online. 

Importante ressaltar a relevância desse tema na atualidade, uma vez que 

expressa o contexto dinâmico em que estamos inseridos, o qual está envolto pela 

noção de preciosidade do tempo e da procura pelo homem, a todo instante, de 

conveniência e eficiência em suas atividades. As empresas, por sua vez, também 

passam a buscar mais agilidade e otimizações em seus processos a fim de atender seu 

público constantemente e entregar melhor seus valores.  

Portanto, o estudo concentrou-se em aliar os pontos logísticos, evidenciados 

pelos gargalos da economia brasileira, pelas necessidades dos consumidores 

brasileiros ao realizar uma compra, para, assim, elaborar uma estratégia de operações 

adequada às empresas do setor de e-commerce entrantes no contexto brasileiro. 

Para realizar tal pesquisa, dois métodos foram utilizados. Sob uma primeira 

ótica, foram realizadas conversas com altos gestores de grandes empresas sem uma 

estruturação prévia de roteiros para compreender os principais problemas enfrentados 

em uma cadeia de suprimentos operante no Brasil. As entrevistas tiveram como 

principal intuito elencar os grandes gargalos do país, especialmente sob os quesitos de 

distribuição e logística. Já o segundo aspecto, concentrou-se em questionários 

voltados a uma amostra que está sempre conectada ao mundo digital e aberta a 
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inovações. Através desse público, buscou-se entender as reais visões dos 

consumidores brasileiros frente ao e-commerce e as suas necessidades. 

As entrevistas com altos gestores de logística e supply chain de grandes 

organizações operantes no Brasil enfatizaram diversos gargalos existentes, 

especialmente em infraestrutura. Os entrevistados elencaram diversos pontos, os 

quase foram divididos entre quatro grandes blocos: operações, distribuição, transporte 

e sistema tarifário. Segundo eles, os maiores problemas concentram-se na saturação 

da malha rodoviária do país, seguida da falta de aproveitamento de outros modais e do 

aumento de avarias e roubos de cargas. As dificuldades de dimensionamento do 

número de CDs e armazéns, suas localizações estratégicas e a falta de um bom 

sistema integrado também foram altamente mencionadas. 

Além desses pontos, foram ressaltados os diversos entraves da legislação 

brasileira quanto à maioria das operações no país, bem como a alta incidência de 

impostos nas transações e a própria cultura do consumidor brasileiro, que, muitas 

vezes, utiliza-se de malandragens para conseguir satisfazer suas necessidades. 

O segundo método de pesquisa enfatizou as percepções dos clientes sobre as 

operações de e-commerce no país, suas insatisfações e seus desejos. A partir dos 

resultados, foi possível compreender que o público deseja realizar compras online 

com maior frequência e que há grandes oportunidades para as empresas nesse meio. 

Observou-se, portanto, que os maiores anseios dos consumidores foram: tempos de 

resposta rápidos, variedade, possibilidade de retornos e devoluções e segurança. O 

grande ponto está em otimizar cada vez mais a cadeia de suprimentos em prol de  

atender a esses quatros aspectos. 

Observados todos esses pontos, elaborou-se uma análise a qual pode-se 

visualizar uma forma adequada de contornar os gargalos existentes no país e operar de 

maneira mais eficiente e atendendo aos desejos dos clientes. Tal forma pode ser 

utilizada pelas empresas entrantes no país, especialmente pelas organizações 

estudadas na pesquisa. Os principais pontos dessa estratégia estariam embasados na 

necessidade de alguns fatores. Primeiramente, necessita-se de uma disposição 

estratégica de CDs e armazéns pelo país, idealmente um CD para atender cada região 

do país e armazéns espalhados sobre as principais capitais. As mercadorias que 

podem ser enviadas via Correios seriam encaminhadas diretamente do CD, enquanto 

os grandes itens seriam entregues via armazéns. Foi colocada também a possibilidade 



75 
 

do Walmart em utilizar suas varejistas para realizar a distribuição de grandes 

produtos. 

Além desse ponto, foi enfatizada a necessidade de instalar um sistema 

integrado por toda a cadeia de suprimentos da organização, a fim de otimizar 

processos e reduzir os leadtimes existentes. Esse sistema também ajudaria a 

redimensionar as atividades e lidar com o aspecto tributário, uma vez que mostraria a 

forma mais eficiente de faturar as notas e fazer as transações.  

Finalmente, foram elencados como oportunidades os investimentos em ações 

de marketing atrelados a um bom sistema de atendimento e pós-venda. Tais fatores 

ajudariam a alavancar a exposição dessas grandes empresas no Brasil e 

consequentemente a aumentar o consumo através do meio online. 

A partir desse estudo, pode-se observar, de fato, a importância da presença de 

uma cadeia de distribuição eficiente e otimizada. Como enfatizado por Chopra e 

Meindl (2011, p.92), o segredo de se obter vantagem competitiva nesse meio está 

exatamente em buscar uma boa rede de operações, com diferenciações e benefícios 

em termos de custos. Nota-se, portanto, que se as empresas realizarem uma boa 

avaliação de todos os gargalos elencados nesse trabalho, bem como considerarem a 

percepção de seus clientes, uma excelente estratégia será elaborada e os lucros 

começarão a ser revertidos. Desse modo, acredita-se que o trabalho contribuirá 

positivamente a todas as empresas que desejam se inserir no setor varejista do e-

commerce no país, a partir das visões e percepções que foram consideradas e 

ponderadas. 

Contudo, ressalta-se que o presente trabalho poderia ser melhor aprofundado 

caso os gestores das empresas analisadas tivessem concedido entrevistas. Isso 

proporcionaria uma melhor visibilidade da situação tanto da Amazon como do 

Walmart, suas motivações, cadeias de suprimentos e o que esperam do futuro. Desse 

modo, observa-se que há uma oportunidade futura de estudo caso haja o 

consentimento por parte das empresas em fornecer informações relevantes quanto as 

suas gestões e redes de suprimentos. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos consumidores brasileiros 

 

As questões com um * representam perguntas obrigatórias a todos, enquanto as com 

** perguntas obrigatórias aos que realizam compras online. 

 

1. Você realiza compras online?* 

- Sim 

- Não 

Caso a resposta seja não, responda a questão abaixo: 

2. Quais são suas principais razões para não realizar uma compra online? 

- Segurança 

- Atraso na entrega 

- Desrespeito com o consumidor 

- Produto com defeito 

- Dificuldades com devoluções e garantias 

- Falta de interação com o produto 

- Outras 

Caso a resposta seja sim, responda as questões abaixo: 

3. Qual a sua frequência em realizar compras online?** 

- Diariamente 

- 2-3 vezes por semana 

- 1 vez por semana/ 4 vezes por mês 

- 2-3 vezes por mês 

- 1 vez por mês 

- Menos de 1 vez por mês 

4. Qual a sua forma de pagamento ao comprar online?** 

- Boleto Bancário 

- Cartões de crédito 

- Sistemas como PayPal 

- Outro 

5. Quais produtos você mais busca durante suas compras online?** 

- Livros 



80 
 

- CDs/ DVDs 

- Roupas/ Calçados 

- Cosméticos 

- Eletrônicos 

- Brinquedos/ Games 

- Móveis/ Decoração 

- Acessórios de Esporte/ Fitness 

- Outros 

6. Qual o seu gasto médio em compras na Internet? (Por compra 

efetuada)** 

- Até R$30 

- R$30 a R$50 

- R$50 a R$100 

- Acima de R$500 

- R$100 a R$200 

- R$200 a R$500 

7. Como normalmente você é direcionado a um site de compras online?** 

- Através de banners no Facebook 

- Através de sites de notícias (ex. UOL, Globo, Terra, etc.) 

- Vai diretamente aos sites desejados 

- Outro 

8. Prefere realizar suas compras em lojas físicas? Caso a resposta seja sim, 

marque abaixo suas principais motivações para isso.** 

- Segurança 

- Preço Melhor 

- Pronta Entrega 

- Variedade 

- Comodidade 

- Interação com o produto 

- Outro 

9. Quais são suas maiores reclamações ao realizar compras online?** 

- Segurança 

- Atraso na entrega 

- Desrespeito com o consumidor 
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- Produto com defeito 

- Dificuldades com devoluções e garantias 

- Falta de interação com o produto 

- Outro 

10. Você utiliza ou já utilizou o site Walmart.com?** 

- Sim 

- Não 

Caso a resposta seja sim, responda as questões abaixo: 

11. Avalie as características abaixo para a empresa Walmart.com. Assinale 

de 1 a 5 para cada item, considerando 1 – Discordo Fortemente e 5- 

Concordo Fortemente. 

 

 1 2 3 4 5 Desconheço 

O site facilita a busca pelo produto desejado       

O site permite a realização de uma transação com 

rapidez 

      

O site está sempre disponível       

As páginas não travam depois de inseridos pedidos 

e ordens de compras 

      

Entregam dentro do prazo prometido       

Consideram a entrega de seus produtos dentro de 

um quadro de tempo aceitável 

      

Não apresentam ofertas enganosas       

Protegem informações referentes ao meu 

comportamento de compras online 

      

O site lida bem com retornos de produtos       

O site apresenta uma garantia considerável a seus 

serviços/produtos 

      

Atendem aos problemas dos clientes prontamente       

Compensam os clientes quando o pedido não chega 

no prazo estipulado 

      

O site providencia um número de telefone ou 

representantes online caso haja um problema 
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12. Você utiliza ou já utilizou o site Amazon.com?** 

- Sim 

- Não 

Caso a resposta seja sim, responda as questões abaixo: 

13. Avalie as características abaixo para a empresa Amazon.com. Assinale de 

1 a 5 para cada item, considerando 1 – Discordo Fortemente e 5- 

Concordo Fortemente. 

 

 1 2 3 4 5 Desconheço 

O site facilita a busca pelo produto desejado       

O site permite a realização de uma transação com 

rapidez 

      

O site está sempre disponível       

As páginas não travam depois de inseridos pedidos 

e ordens de compras 

      

Entregam dentro do prazo prometido       

Consideram a entrega de seus produtos dentro de 

um quadro de tempo aceitável 

      

Não apresentam ofertas enganosas       

Protegem informações referentes ao meu 

comportamento de compras online 

      

O site lida bem com retornos de produtos       

O site apresenta uma garantia considerável a seus 

serviços/produtos 

      

Atendem aos problemas dos clientes prontamente       

Compensam os clientes quando o pedido não chega 

no prazo estipulado 

      

O site providencia um número de telefone ou 

representantes online caso haja um problema 

      

 


