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RESUMO 

Objetivo: Fornecer uma visão ampla sobre diferentes aspectos da operação de logística de 

última milha e compreender como a modalidade de crowdshipping a afeta, identificando os 

recursos de mobilidade locais mais adequados a essa modalidade. 

Metodologia: O estudo foi conduzido por meio de um estudo de caso único aplicado na 

mesorregião do Vale do Rio Doce, na cidade de Governador Valadares, considerada como hub 

logístico regional. A pesquisa classificou-se com uma abordagem qualitativa de caráter 

exploratório. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de entrevistas com operadores 

logísticos e gestores de transportadoras da mesorregião do Vale do Rio Doce, na cidade de 

Governador Valadares e região, bem como com gestores de tecnologia em logística de atuação 

nacional, e foi utilizado questionário semiestruturado específico a cada tipo de contato a fim de 

orientar a condução da pesquisa. Estudou-se o conceito de crowdshipping como uma alternativa 

para a logística de última milha. Mapearam-se os tipos de recursos de mobilidade urbana atuais 

e criou-se uma conexão com o conhecimento sobre o assunto, revisando as diferentes literaturas 

acadêmicas para capturar as principais contingências e variáveis estruturais que caracterizam 

as diferentes formas de distribuição da última milha. Em seguida, estabeleceu-se teoricamente 

a conexão entre essas variáveis e a realidade da região de estudo.  

Resultados: Os resultados indicaram que os estudos presentes na literatura acerca do assunto 

se confirmaram na região de referência. O crowdshipping foi apontado como parte da logística 

em vários segmentos de entrega. Com o crescimento do mercado on-line, principalmente nos 

pequenos varejos e com as inovações tecnológicas, houve grande conexão entre as partes. Os 

resultados mostraram também o surgimento de aplicativos que conectam a disponibilidade de 

produtos para entrega com a disponibilidade de operadores dispostos a atuar nessa parte da 

logística. 

 

Palavras-chave: Economia compartilhada, Mobilidade urbana, logística empresarial, logística 

de última milha, Crowdshipping, Hub logístico. 

 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Purpose: To provide a broad view of different aspects of the last mile logistics operation and 

to understand how the crowdshipping modality affects it, identifying the local mobility 

resources most suitable for this modality. 

Methodology: The study was conducted through a single case study applied in the Vale do Rio 

Doce mesoregion, in the city of Governador Valadares, considered a regional logistics hub. The 

research was classified with a qualitative approach of exploratory character. The research data 

were obtained through interviews with logistics operators and transport managers in the Vale 

do Rio Doce mesoregion, in the city of Governador Valadares and region, as well as with 

technology managers in logistics with national operations, and a semi-structured questionnaire 

was used. specific to each type of contact in order to guide the conduct of the research. We 

studied the concept of crowdshipping as an alternative to last mile logistics. The types of current 

urban mobility resources were mapped and a connection with the knowledge on the subject was 

created, reviewing the different academic literature to capture the main contingencies and 

structural variables that characterize the different forms of distribution of the last mile. Then, 

the connection between these variables and the reality of the study region was theoretically 

established. 

Results: The results indicated that the studies present in the literature on the subject were 

confirmed in the reference region. Crowdshipping has been touted as part of logistics in various 

delivery segments. With the growth of the online market, especially in small retailers and with 

technological innovations, there was a great connection between the parties. The results also 

showed the emergence of applications that connect the availability of products for delivery with 

the availability of operators willing to work in this part of the logistics. 

 

Keywords: Sharing economy, Urban mobility, Business logistics, Last mile logistics, 

Crowdshipping, Logistics hub. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o World Economic Fórum (WEF, 2016), as plataformas digitais estão se 

tornando cada vez mais importantes no setor de logística, permitindo que pequenas empresas 

tenham um alcance global e possam concorrer com as gigantes estabelecidas no setor. Portanto, 

a busca das empresas para construir uma plataforma global dominante que transformará a 

experiência de logística do cliente já começou e é a questão central para determinar quais 

empresas serão as vencedoras e as perdedoras em um setor verdadeiramente digital, segundo 

Messina (2018).  

Entre as operações logísticas na cadeia de suprimentos, este estudo busca conhecimento 

das práticas de logística do último trecho de operações de entrega de produtos, chamado de 

“logística de última milha”. Tal estudo se propõe fornecer uma visão sobre diferentes aspectos 

e modalidades dessa logística, identificando os recursos de mobilidade mais adequados dessa 

modalidade logística. 

Existem muitas definições de logística de última milha, entre as quais uma visão muito 

comum é a que diz respeito ao último trecho da cadeia de abastecimento, que contempla do 

último centro de distribuição até o ponto de destino preferido do destinatário (LIM; JIN; SRAI, 

2018). A última milha é frequentemente descrita como uma das partes mais caras, ineficientes 

e poluentes da cadeia de abastecimento. Alguns estudos estimam que a última milha é 

responsável por 13 a 70% do custo total da cadeia de suprimentos, (GEVAERS; VOORDE, 

VANELSLANDER, 2011).  A eficiência depende de vários fatores, como densidade do 

consumidor, janelas de tempo, congestionamento, fragmentação das entregas, tamanho e 

homogeneidade da remessa.  

A logística da última milha é uma área de pesquisa emergente com crescente interesse 

de acadêmicos e profissionais, especialmente nos últimos cinco anos. O rápido crescimento, 

impulsionado principalmente pelo aumento da urbanização, do crescimento populacional, do 

desenvolvimento do comércio eletrônico e do aumento nas vendas B2C on-line, resultou em 

uma fragmentação das remessas de mercadorias (CÁRDENAS; BECKERS; 

VANELSLANDER, 2017), mudança no comportamento do consumidor, inovação e crescente 

atenção à sustentabilidade (RAI; VERLINDE; MACHARIS, 2019).   

Gevaers, Voorde e Vanelslander (2011) sugeriram que a logística de entrega na última 

milha é um problema que ocorre principalmente pelos seguintes motivos: 1) os clientes não 

estão em casa: a entrega não pode ser concluída porque os consumidores não estão nos locais 

designados quando o pessoal de entrega chega; 2) corrida em vazio: os veículos de entrega 
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geralmente realizam corridas quando estão parcialmente carregados ou descarregados; 3) 

preocupações de segurança: a exigência de uma assinatura no momento da entrega pode 

representar preocupações de segurança para os destinatários e pessoal de entrega; 4) economias 

de escala insuficientes: o baixo volume de compras da maioria dos consumidores individuais e 

o baixo volume de entrega de certas áreas podem dificultar a obtenção de economias de escala 

suficientes; e 5) alta emissão de carbono: a necessidade de entrega das mercadorias nas 

residências dos consumidores e as preocupações associadas aos pontos 1 e 2 obrigaram os 

operadores a colocar em campo uma grande frota de pequenos veículos, o que aumentou a sua 

pegada de carbono na logística. Além disso, as interações consumidor-entregador podem 

impedir a contenção de pandemias em andamento. Todas as preocupações mencionadas 

destacam a necessidade de mais pesquisas para melhorar a eficiência da entrega de mercadorias. 

Apesar do crescente número de publicações sobre logística de última milha, a área 

permanece relativamente incoerente com o avanço tecnológico nas diferentes modalidades de 

entrega proporcionada pelo aumento do comércio global. Algumas alternativas surgiram para 

minimizar os impactos levantados no parágrafo anterior. Dentro da área de logística, identificou 

como foco em inovações de logística de última milha através do e-fulfillment1, distribuição em 

varejo omni-channel2 (MELACINI et al., 2018), modelos de logística e alternativas baseadas 

em veículos para distribuição de última milha (OLIVEIRA et al., 2017).   

Na logística de última milha, surgiu um conceito chamado crowdshipping (ou logística 

de multidões, na tradução para o português – optamos por usar o termo inglês ao longo desse 

texto), que é a prestação de serviços de entrega usando o máximo de recursos locais disponíveis 

através de transporte, aos quais pessoas comuns não profissional tem acesso e faz uso, incluindo 

recursos de logística individual, como coleta de mercadorias, condução e entrega, em que os 

recursos de transporte podem ser vans, carros, scooters, bicicletas, transporte público ou até 

mesmo ser realizado a pé (CARBONE; ROUQUET; ROUSSAT, 2017). 

O crowdshipping prevê a entrega de mercadorias por qualquer pessoa que esteja se 

deslocando. Qualquer viagem que as pessoas realizem para satisfazer objetivos pessoais pode 

se tornar um vetor para o transporte de cargas, usando a capacidade de carga geralmente 

disponível. A integração dos movimentos de passageiros e mercadorias permite reduzir o 

número total de viagens, aumentando o fator de carga, bem como a eficiência do transporte de 

                                                 
1 É uma operação logística em que o estoque fica responsável pela armazenagem, separação, embalagem, 

faturamento, despacho, coleta de devoluções e até pelo pós-venda. 
2 Trata-se de uma operação que atua de forma linear em todos os canais, sejam eles on-line (web, app, redes 

sociais), sejam off-line (TV, lojas físicas, rádio). 
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mercadorias. Como a viagem menos poluente é a que não é feita, o crowdshipping pode gerar 

benefícios substanciais ambientais/sociais, evitando viagens dedicadas (MCKINNON, 2016). 

Economicamente, o crowdshipping fornece aos consumidores acesso a uma maior 

variedade de mercadorias, entrega mais rápida, menos entregas perdidas e mais flexibilidade. 

Além disso, torna-se mais conveniente, com melhor preço e mais pessoal. Socialmente, com a 

logística da multidão, o usuário local é conhecido, permitindo que as pessoas tenham interações 

privadas com seus bairros e apoiem as comunidades. Ambientalmente, ao utilizar os fluxos de 

transporte atuais, a logística de multidões aumenta a consolidação das entregas em locais 

próximos, e assim diminui as emissões de tráfego, congestionamento e poluição do ar e 

contribui para a redução do uso do solo e emissão de CO2. (ALHARBI; CANTARELLI; 

BRINT, 2022). A seguir, o Quadro 1 resume esses possíveis benefícios proporcionados pela 

logística de multidões.  

Quadro 1 - Resumo das possíveis vantagens do crowdshipping. 

Fonte: adaptado de Alharbi, Cantarelli e Brint (2022). 

As iniciativas neste campo operam usando tecnologia de aplicativos móveis, que 

permitem que os pares façam solicitações de entrega que são atendidas por outros pares em 

áreas urbanas ou regiões de baixa densidade demográfica. Tais operações de crowdshipping 

contribuíram com o surgimento de mais e mais aplicativos de mobilidade. 

Usando práticas de entrega da ponta e processamento de pedidos com base em 

tecnologia, as empresas podem minimizar custos, personalizar seus produtos, fornecer mais 

serviço e conveniência e aumentar a fidelidade do cliente. Isso tudo leva a um resultado 

financeiro mais robusto e beneficia todas as partes envolvidas nas operações de logística de 

última milha. 

De Meio Ambiente Social Econômico 

1. Redução do congestionamento de trânsito 4. Interações privadas 
6. Maior variedade de 

mercadorias 

2. Redução nas emissões de tráfego 5. Comunidade de apoio 7. Entrega mais rápida 

3. Redução de CO 2  8. Mais flexibilidade 

  9. Mais conveniente 

  10. Melhor preço 

  11. Mais pessoal 

  12. Menos entregas perdidas 
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No entanto, para fornecer uma visão geral mais holística e coerente na logística de 

última milha, é necessário um estudo dos recursos disponíveis e mais relevantes. Nesse 

contexto, chega-se à seguinte pergunta de pesquisa:  

Como as tecnologias digitais estão sendo empregadas para habilitar o 

crowdshipping na logística de última milha? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Fornecer uma visão ampla sobre diferentes aspectos da operação de logística de última 

milha e a contribuição que o crowdshipping pode ter sobre ela, identificando os recursos de 

mobilidade locais adequados a essa operação.  

1.1.2 Objetivos específicos   

 a) Estudar o conceito crowdshipping como uma alternativa para a logística de última 

milha.  

b) Compreender como os aplicativos de mobilidade urbana podem favorecer essa 

modalidade logística. 

c) Levantar quais são os perfis de operadores não profissionais atuantes em cidades 

caracterizadas como polo regional de distribuição, suas motivações e como podem ser 

incentivados para operar na logística de última milha. 

d) Mapear os tipos de recursos de mobilidade urbana atuais (vans, carros, scooters, 

bicicletas, transporte público, a pé etc.). 

1.2 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Os problemas em logística de última milha podem ser vistos a partir de vários segmentos 

e dimensões geográficas da logística. Cada vez mais consumidores exigem serviços de entrega 

mais rápidos e sob demanda, o que envolve logística de última milha, inclusive para regiões de 

baixa densidade demográfica, buscando operações que ofereçam conveniência e flexibilidade. 

Além disso, os entregadores em áreas urbanas enfrentam muitos desafios, como 

congestionamento de tráfego, tempo de entrega limitado, regulamentos de serviço, roteamento 

ineficiente de veículos de entrega e design inadequado da rede da cadeia de suprimentos. 
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Consequentemente, a logística urbana deve ser abordada para melhorar a sustentabilidade 

econômica, ambiental e social na última milha. 

Com base em dados do IBGE para identificação das regiões mais suscetíveis à adoção 

de tecnologias baseadas em crowdshipping e segundo a pesquisa Regiões de Influência das 

Cidades (IBGE, 2018), o estudo aqui proposto tem foco na logística de transporte de última 

milha entre as cidades da mesorregião da região leste do estado de Minas Gerais, tendo como 

hub logístico3 a cidade de Governador Valadares, localizada no Vale do Rio Doce. Delimita-se 

este estudo em como habilitar o crowdshipping especificamente na última milha de entrega ao 

destinatário. Assim, por meio de uma abordagem dos operadores, pretende-se mostrar a 

estrutura de trabalho e os elementos estruturais de sustentação da cadeia de logística de última 

milha na região do estudo de caso. 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

Segundo a literatura mais recente, as conexões das operações logísticas trouxeram mais 

agilidade; acesso a vendas on-line viabilizadas através da logística de última milha; baixo custo; 

e melhoria de renda dos operadores. Baseado em uma análise crítica do modelo crowdshipping 

tem-se que cidadãos comuns não profissionais tornam-se potenciais agentes da logística da 

última milha. Variáveis-chave são identificadas na literatura, assim como restrições e 

fragilidades do modelo, que devem ser consideradas para a operacionalização das soluções 

através de ferramentas tecnológica. Fatores que afetam as preferências dos operadores e dos 

remetentes/destinatários também são destacados. 

A logística de última milha teve seu maior crescimento com redução de custos nas 

grandes empresas de varejo on-line, grandes operadores logísticos e nos serviços postais. 

Portanto, a disseminação do comércio varejista através dos micros e pequenos empreendedores 

tem seu maior impacto nos custos da logística de última milha. 

Este estudo mostra o quanto os recursos tecnológicos podem subsidiar operadores 

logísticos, e essas micros e pequenas empresas na busca por melhores recursos e menores 

preços, tornando-os mais competitivos e disseminando maiores volumes dos seus produtos para 

o mercado. O estudo também permite compreender melhor como conectar a oferta de entrega 

com a disponibilidade de operadores logísticos. 

 

 

                                                 
3 Local estratégico para a redistribuição de mercadorias de uma empresa ou região. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA      

2.1 LOGISTICA DE ÚLTIMA MILHA 

A logística da última milha é uma operação de logística considerada emergente, com 

crescente interesse de estudiosos e profissionais. A linha do tempo evolucionária mostra que a 

logística da última milha começou a ganhar atenção acadêmica no início deste milênio e está 

crescendo continuamente em função do aumento da urbanização, do crescimento populacional, 

do crescente comércio global (CÁRDENAS; BECKERS; VANELSLANDER, 2017), do 

desenvolvimento do comércio eletrônico, da mudança no comportamento do consumidor, da 

crescente atenção à sustentabilidade (LIM; JIN; SRAI, 2018) e de inovações (RANIERI et al., 

2018).  De acordo com Olsson, Hellström e Pålsson (2019), o artigo mais antigo identificado é 

do ano de 2001, o qual sugere que a logística da última milha é uma área de pesquisa 

relativamente nova. Os autores apontem que, entre 2001 e 2012, a taxa de publicação foi 

bastante baixa, com apenas uma a três publicações anuais, entretanto, nos anos seguintes (2013-

2019), a taxa de publicação cresceu significativamente, como mostra a Figura 1, a seguir. 

Notavelmente, houve 50 publicações em 2018, e aproximadamente três em cada quatro artigos 

(76%) foram publicados nos últimos cinco anos (2015-2019), o que também indica um interesse 

crescente pela logística de última milha.  

Figura 1 - Linha do tempo evolutiva da literatura revisada 

 

Fonte: Olsson et al. (2019, p. 6). 
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Com base em Xu, Ferrand e Roberts (2008), a logística de entrega em domicílio no e-

commerce, chamada de “a última milha" das compras on-line, tem sido um dos principais 

fatores que levaram ao fracasso das “ponto.com” pioneiras e está se tornando um grande desafio 

para muitos e-commerce atuais. Os benefícios de conveniência e economia de tempo das 

compras on-line podem não ser realizados devido à ineficiência ou falha na entrega da última 

milha.  

Ainda segundo Wang et al. (2019), nos últimos anos, testemunhou-se um crescimento 

explosivo das compras on-line, o que gerou uma pressão sem precedentes no setor de logística, 

especialmente na entrega de encomendas de última milha. Os avanços da Internet nas áreas de 

baixa densidade demográfica, no entanto, permitiram que as informações fossem prontamente 

acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar, formando redes de contato que permitem ainda 

mais o agendamento e o gerenciamento inteligente de entregadores. Surgem, portanto, novas 

oportunidades para entregas de última milha, eficientes e elásticas. 

O desenvolvimento de modelos experimentais de logística de última milha não 

surpreendentemente criou incertezas dentro de redes de distribuição cada vez mais complicadas 

e fragmentadas. Sem economia de entrega sustentável, a prestação de serviços de última milha 

lutará para sobreviver (como foi a experiência da Sainsbury's, Somerfield, Asda, eBay, Google 

e Webvan), com os varejistas cada vez mais desafiados a encontrar um equilíbrio ideal entre 

preços e expectativas do consumidor por novidades inovadoras, canais e níveis de serviço 

(LOPEZ, 2017). 

2.2 NOVO MODELO DE COLABORAÇÃO LOGÍSTICA  

Os efeitos da colaboração logística na entrega e no transporte na última milha estão 

fortemente relacionados. A maior parte concentra-se em tecnologias emergentes e inovações, 

especialmente em soluções de recepção de mercadorias. Alguns efeitos de colaboração de 

recepção de mercadorias incluem estudos de valor do cliente em tecnologias de 

autoatendimento (VAKULENKO; HELLSTRÖM; HJORT, 2018).  

Os sistemas tradicionais de entrega nas organizações ou pessoas físicas procura uma 

empresa especializada no transporte de carga e contrata seus serviços. A transportadora é dona 

de uma frota particular e pode oferecer serviços diversificados de transporte a fim de satisfazer 

o maior número possível de clientes (BALLOU, 2009). 

Na verdade, a diversificação de serviços oferecidos é relativamente recente. Até pouco 

tempo, o mais comum era que o caminhão tivesse a carga completa para realizar a entrega das 
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mercadorias. Contudo, o desenvolvimento tecnológico e o advento da era digital vieram mudar 

esse cenário. 

Um sistema alternativo de remessa de mercadorias, modelado a partir de recursos 

coletivos (ou crowdresources, como conhecido na literatura), é o crowdshipping. Em uma 

tradução livre, significa entrega feita por multidões. Nesse contexto, as pessoas comuns, em 

deslocamentos diários ou viagens, passam a ser consideradas como potenciais entregadoras ou 

crowdshippers4. A forma alternativa de entrega aproveita trajetos que já seriam realizados 

normalmente, excluindo, assim, viagens ad hoc (específicas) para efetuar entregas 

(MARCUCCI et al., 2017). 

O crowdshipping é uma solução disruptiva para os sistemas de logística de distribuição 

urbana e que mais potencializa os recursos de entrega na última milha. O modelo é projetado 

para permitir que os cidadãos se conectem por meio de plataformas on-line e organizem a 

entrega de mercadorias/encomendas ao longo de rotas de viagem planejadas. O modelo 

fundamenta-se no processo de interação entre remetente/destinatário e crowdshippers, que 

incluem as tratativas negociais (PUNEL; STATHOPOULOS, 2017). 

O modelo deve ser calibrado para oferecer um serviço para o remetente/destinatário, 

mais ágil e barato que um serviço de frete tradicional, e também atrativo financeiramente para 

o operador. Contudo, a percepção de valor do modelo de entrega(crowdshipping) depende 

fortemente da conscientização das pessoas sobre os problemas de engajamento das partes em 

um esforço para resolvê-los.  

Nas soluções mais modernas de crowdshipping, já se estima a integração com redes de 

Pickup e Drop-off (PUDO), que são pontos de coleta e/ou de recebimento para troca. É uma 

rede de apoio à logística de distribuição, com pontos de transbordo. Os serviços de pontos de 

retirada (pick-up points) ofertados por estabelecimentos comerciais normalmente estão 

posicionados em locais estratégicos de grande fluxo (MORGANTI; DABLANC; FORTIN, 

2014). 

Usando uma plataforma de crowdshipping, qualquer veículo pode ser utilizado para 

serviços de entrega em domicílio. Trabalhadores não profissionais podem se caracterizar como 

entregadores, estabelecer rotas de entrega e interagir com o mercado de compartilhamento de 

viagens, prestando serviço para cumprir entregas de última milha de logística. Embora a 

economia de compartilhamento em logística de última milha não seja tão escalável quanto um 

sistema tradicional apenas para caminhões, essa transição para o paradigma de economia de 

                                                 
4 Operadores da modalidade crowdshipping de entrega. 
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compartilhamento tem o potencial de criar benefícios econômicos, reduzindo o tamanho 

original da frota de caminhões e explorando flexibilidades operacionais adicionais (QI et al., 

2018). Diante disso, este estudo de caso busca identificar essas características na região do 

estudo. 

Wang et al. (2019) relataram, em seu estudo, que os operadores de armazéns viram os 

pacotes diminuírem de tamanho e aumentarem em quantidade com o crescimento do e-

commerce, fazendo aumentar a demanda por despachos através de terceiros. Com a 

interiorização da internet, novas rotas surgiram e, automaticamente, novos centros de 

distribuição, necessitando de veículos com menor capacidade de carga, menor frequência na 

roteirização e maior agilidade na entrega 

Centros de distribuição, pontos de entrega ou pontos de proximidade são uma nova 

maneira de melhorar a eficiência de aceitabilidade e preferências de atributos de crowdshipping. 

Caracterizados de acordo com estruturas de roteamento, os veículos são operados por terceiros 

ocasionais de logística de última milha. Isso é útil para encomendas de entrega de pequeno e 

médio porte, e muito usado pelos serviços postais e por empresas de comércio on-line desde 

então (NA; KWEON; PARK, 2022). 

Os varejos físicos ameaçados com o crescimento das vendas on-line nos últimos anos 

tornaram-se protagonistas na logística de última milha, caracterizando-se como pontos de 

entregas e distribuição e hubs locais.  

2.3 TECNOLOGIAS PARA UMA NOVA MODELAGEM DE LOGÍSTICA 

A expansão dos canais de vendas on-line traz novas oportunidades para os varejistas, 

que podem oferecer maior sortimento de produtos e acessar consumidores que não iriam à loja 

física. Em termos logísticos, entretanto, a gestão fica substancialmente mais complexa. São 

mais itens, com dimensões distintas, entregues em pequenas quantidades, em um número 

disperso de locais. Essa dinâmica exige controle de transportes mais eficiente e um sistema de 

informações mais robusto. Além disso, como os clientes podem devolver os produtos, há a 

necessidade de planejar e gerenciar um novo processo de logística reversa para receber tais itens 

(MIGUEL, P. L. S. 2019). 

Para operacionalizar a solução e conectar os atores envolvidos, o crowdshipper, 

encarregado de levar um produto de um ponto A um ponto B, e o remetente, que deseja enviá-
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lo a um destinatário, precisam ser aproximados por meio de uma plataforma digital5 , on-line 

(STEFANO, 2016; MCKINNON, 2016). A plataforma combinará interesses (remetente e 

destinatário) e disponibilidades (crowdshipper) e a partir das compatibilidades, viabilizará a 

entrega. 

De fato, o crowdshipping não deve ser reconhecido como gerador de remuneração 

compatível a de um emprego regular. Portanto, é importante otimizar as viagens e reduzir o 

volume de entregas de mercadorias com hora marcada. Isso porque a combustão de 

combustíveis nos motores produz emissões atmosféricas de gases do efeito estufa (GEEs), 

dentre os quais, as emissões do transporte rodoviário representam 94%. Krzyzanowski, Kuna-

Dibbert e Schneider (2005) revelaram que as emissões nocivas adicionais provocadas pelos 

congestionamentos afetam negativamente a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Dito isso, é 

importante que a plataforma de crowdshipping estime a pegada de carbono e disponibilize-a 

para os usuários. De fato, Fu e Saito (2018) constataram que as preferências dos consumidores 

(destinatários no B2C) por opções de entrega em domicílio podem ser influenciadas por 

incentivos ambientais, que incluem informações sobre árvores preservadas e o equivalente de 

gás carbônico (CO2) reduzido. 

Desde que as atividades operacionais das indústrias foram percebidas pela comunidade 

cientifica como uma ameaça ao meio ambiente e se tornou uma questão global urgente, a 

sustentabilidade ambiental é hoje essencial na gestão e nas operações de toda a cadeia de 

abastecimento (SEURING; MÜLLER, 2008). Olsson, Hellström e Pålsson (2019) observaram, 

também em seu estudo de sustentabilidade, que, em particular, a logística de última milha 

envolve várias externalidades diretamente relacionadas ao meio ambiente, como emissão de 

gases, poluição do ar, poluição sonora e congestionamento. Além disso, observaram também 

que a logística de última milha convencional se transformou em sistemas operacionais 

ambientalmente mais sustentáveis. Desse modo, a importância da sustentabilidade na logística 

de última milha fez repensar as decisões e considerar fatores ambientais e econômicos 

simultaneamente e de compensações entre ambos. 

Qi et al. (2018) propuseram um novo modelo de planejamento logístico para entregas 

de última milha, com base na mobilidade compartilhada, que pode ser caracterizada pelo uso 

de veículos particulares em rotas usuais, proporcionando complemento de renda e concorrência 

                                                 
5 As plataformas digitais são modelos de negócios que operam por meio da tecnologia, conectando usuários e 

empresas dos mais variados setores, como Educação, Empreendedorismo, Alimentação, Transporte, Turismo, 

Bancário etc. (MEDEIROS, 2022). 
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nos serviços de compartilhamento de entrega e pessoas. Já Edwards, McKinnon e Cullinane 

(2009) realizaram uma pesquisa com 363 respondentes de compartilhamento de carros na 

Holanda para analisar o efeito da mobilidade compartilhada no uso do carro e nas emissões de 

CO2, e concluíram que a mobilidade compartilhada afetou positivamente o meio ambiente. 

Devari, Nikolaev e He (2017) afirmaram que a logística de última milha para coletas de 

pedidos em lojas de varejo usando uma rede social de clientes pode reduzir as emissões da 

logística terrestre, bem como os custos de entrega, mantendo a velocidade e a confiabilidade da 

entrega.  

Rai, Verlinde e Macharis (2018) sugeriram plataformas de logística de multidões e 

compararam o desempenho de sua plataforma proposta com as de logística tradicional em 

termos de custo unitário de entrega e o impacto ambiental da logística de multidões. Sua análise 

multicritério de vários atores para avaliar os cenários de entrega mostrou que a logística de 

multidões pode ser ecologicamente correta apenas se for otimizada para viagens de entrega 

existentes.  

 Gatta et al. (2019) avaliaram os impactos ambientais e econômicos do crowdshipping 

por meio do transporte público na cidade de Roma. A análise de cenário baseada em um modelo 

de escolha discreta mostrou que a plataforma de crowdshipping pode trazer benefícios 

ambientais e econômicos, conectando distintos atores e diferentes tipos de veículos, de acordo 

com sua disponibilidade. 

O incremento da tecnologia da informação e comunicação acelerou a economia 

compartilhada na logística de última milha. O compartilhamento da forma de entrega de 

encomendas por operadores não profissionais ou terceirizados gerenciados em uma plataforma 

de crowdshipping, para entregas de encomendas de última milha, pode se espalhar ainda mais 

à medida que a economia digital cresce, o que pode ser uma das opções viáveis para combater 

o desemprego crescente (CARBONE; ROUQUET; ROUSSAT, 2017).  

Das tecnologias de informação e comunicação (TICs), Oliveira et al. (2015) estudaram 

os efeitos da tecnologia móvel sobre a qualidade de vida no trabalho. Os equipamentos móveis 

têm se destacado por sua sofisticação técnica e crescente presença na vida das pessoas e das 

organizações. Ao mesmo tempo, transformações na natureza e no ritmo de trabalho vêm 

ampliando o debate sobre qualidade de vida no trabalho e, mais especificamente, sobre a 

interface trabalho-família. O estudo também avalia como usuários de telefones inteligentes 

lidam com essa tecnologia e os impactos sobre sua vida profissional e pessoal. Os resultados 

apontam para efeitos desejáveis e indesejáveis, além de mudanças no comportamento 

individual e nas relações profissionais e familiares. O smartphone trouxe maior flexibilidade 
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de tempo e espaço, mais facilidade de organização e deu agilidade ao processo de tomada de 

decisão. Contudo, quanto aos aspectos negativos, destacaram-se sentimentos de dependência 

em relação à tecnologia, assim como maior ansiedade e estresse (OLIVEIRA et al., 2015).  

Este estudo tem relação direta com as operações de última milha, que é onde os 

operadores têm maior necessidade de uso de aparelhos inteligentes, para facilidades 

operacionais. 

2.4 O MAPA DA LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILHA NO BRASIL 

Baseado nos dados disponíveis no Anuário do Transporte (CNT, 2020), é possível ter 

acesso a informações sobre a infraestrutura existente, produção de bem móveis, frota de 

veículos, oferta e demanda de cargas e passageiros do aéreo, produção ferroviária, 

movimentação portuária, deslocamentos em vias interiores e navegação de cabotagem, entre 

outros. Conhecer esses dados é fundamental para que se tenha uma ideia da dimensão e da 

importância dos modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário para o país, o que pode 

gerar uma gestão eficaz em todos os níveis.  

Segundo a pesquisa REGIC, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2018), a Divisão Urbano-Regional do Brasil fornece uma visão do país a 

partir dos fluxos articulados pela rede urbana. Cada município pertence a uma única região, 

cujos limites não ficam necessariamente restritos às divisas estaduais. O questionário foi 

aplicado em 5.503 dos 5.568 municípios do país. Outra característica importante dessa divisão 

é a identificação de uma cidade-polo para cada região. O estudo delimitou regiões de articulação 

urbana em três escalas de referência, cujos espaços são pautados numa organização em rede, 

onde os centros de gestão do território e os fluxos determinam as vinculações e o arranjo 

regional. 

Ainda segundo o REGIC (IBGE, 2018), o estudo subdividiu as 17 regiões ampliadas 

(15 metrópoles e duas capitais regionais) em 140 regiões intermediárias, que são formadas por 

cidades com centralidades medianas e com população, área, número de cidades formadoras e 

outros índices que marcam a diversidade como um traço característico do país. Estas, por sua 

vez, se dividem em 379 regiões imediatas, ou seja, em cidades que possuem, de maneira geral, 

ligações que demonstram acessibilidade e capacidade em atender a demandas menos complexas 

e de amplitude mais restrita. Também foram identificados 539 subnúcleos que orbitam em torno 

das regiões imediatas e as complementam no atendimento a bens e serviços e às funções de 

gestão local. 
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2.5 ECONOMIA COMPARTILHADA 

Especificamente, do ponto de vista da empresa de logística, usar um carro pessoal para 

transportar encomendas de entrega por um contratado individual pode manter os custos baixos, 

pois não requer capacidade adicional da frota, mesmo que mais encomendas precisem ser 

transportadas. Em vez disso, a empresa aplica preços de pico para resolver um desequilíbrio 

entre demanda e oferta para as entregas de encomendas de última milha, o que permite que a 

empresa de logística seja mais flexível para o mercado relacionado à logística.  

Do ponto de vista do trabalhador autônomo, sua capacidade ociosa pode ser utilizada 

para o transporte de encomendas. Muitas pessoas têm capacidade ociosa no decorrer do dia. 

Assim, usar pequenos períodos de tempo para transportar encomendas pode ser uma das 

maneiras de usar efetivamente essa capacidade ociosa. Além disso, isso fornece um caminho 

para a economia de uma determinada região e mostra opções para resolver problemas de 

desemprego, (NA; KWEON; PARK, 2022).  

Do ponto de vista do cliente final, a redução de intermediários de negócios com altos 

custos indiretos e com uma plataforma de tecnologia de baixo custo pode resumir as principais 

questões e descobertas dos estudos da logística de última milha relacionados à economia. (NA; 

KWEON; PARK, 2022). Para identificar esses pontos de vistas, realizaram-se entrevistas com 

cada categoria de operadores envolvidos. 

A digitalização pavimentou o caminho das mudanças na logística, GOMES, C. F. S, et 

al (2020). Veículos com carga ociosa passaram a compartilhar espaços usando os aplicativos 

de compartilhamento de carga. Assim, a disponibilidade de mercadorias ganhou novas 

conexões de acesso, viabilizando uma cadeia de negócios na logística de última milha. Os 

entregadores de jornais e revistas tornaram-se entregadores das vendas on-line. A indústria 

farmacêutica, assim como os fornecedores de produtos de valor agregado viram no transporte 

alternativo uma nova janela de entrega expressa, além dos serviços postais.  

Diante da demanda de entrega e usando plataforma de crowdshipping, os operadores 

não profissionais estão se valendo para serviços de entrega em domicílio. Caracterizam-se como 

entregadores, estabelecem rotas de entrega e interagem com o mercado de compartilhamento 

de viagens por meio da prestação de serviços para cumprir entregas de última milha de logística.  
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2.6 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E HUBS DE PROXIMIDADE 

A mesorregião do Vale do Rio Doce, representada pela cidade de Governador 

Valadares, caracteriza-se como polo hub de proximidade regional. Na, Kweon e Park (2022) 

apontam que, através de pick-ups (centro de distribuição) e pontos de entrega (estações) ou 

pontos de proximidade, é uma nova maneira de melhorar a eficiência de aceitabilidade e 

preferências de atributos de crowdshipping. Caracterizados de acordo com o problema de 

roteamento, os veículos são operados por terceiros ocasionais de logística de última milha. Isso 

é útil para encomendas de entrega de pequeno e médio porte, e muito usado pelos serviços 

postais e por empresas de comércio on-line desde então.  

Todos esses fenômenos de crescimento explosivo caracterizados em todos os segmentos 

de mercado de consumos ocorreram em todas as regiões do planeta, e observa-se que várias 

dessas regiões têm se destacado como polo logístico e prospectado crescimento econômico 

regional – e que na mesorregião de Governador Valadares isso não tem sido diferente. 

2.7 INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DE ENTREGA 

Tecnologias de entrega emergentes são pesquisados junto com as questões operacionais 

neste estudo de caso. O foco quanto às tecnologias de uso na logística de última milha na região 

de estudo são as que estão sendo usadas no momento: sistemas de transmissão de dados em 

tempo real; sistemas dinâmicos de roteirização; gerenciamento de frota; dispositivos de 

rastreamento e comprovação de entrega; e aplicativos de mensagens. São ferramentas que 

podem estar contribuindo com o crescimento do crowdshipping para entrega na região. Após a 

análise das entrevistas, detalham-se os efeitos dessas tecnologias disponíveis e seus benefícios 

na melhoria da logística de entrega. 

2.8 DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ÚLTIMA MILHA NO SETOR DE LOGÍSTICA 

MODERNO 

Nos últimos anos, as partes interessadas nas entregas de última milha enfrentaram 

muitos desafios no fornecimento de entregas estratégicas devido a uma ampla variedade de 

riscos de mercado. Exemplos disso são: pandemia de covid-19; crescimento da população 

urbana; adensamento; congestionamento e segurança do tráfego; mudança de comportamento 

dos clientes; emissões de gases de efeito estufa; e oportunidades como globalização; sistemas 
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avançados de transporte; tecnologias inovadoras de informação e comunicação; Internet das 

Coisas; e Indústria 4.0.  

Os principais estudos de interesse estão focados para encontrar novos potenciais de 

inovações no campo da última milha. Nesse contexto, inserem-se novas técnicas de entrega, 

serviços avançados nas operações, agendamento inteligente, modelos de otimização 

operacional e sustentabilidade ambiental, gerenciamento eficaz de incertezas e logística de 

última milha para serviços de fabricação descentralizado. 

2.9 SEGURANÇA E GARANTIA DE ENTREGA 

A segurança é importante para o crowdshipping, assim como para qualquer transporte 

de mercadoria. Portanto, cabe à plataforma adotar soluções de segurança para garantir as 

entregas (MARCUCCI et al., 2017). Muito além das soluções de segurança implementadas 

pelas plataformas de gestão da logística de última milha, deve haver uma preocupação também 

com uma série de outros eventos de riscos sujeito às mercadorias transportadas, como acidentes, 

roubos, extravio etc., além da grande preocupação de segurança e certeza da entrega no que 

tange às mercadorias de maior valor agregado e acesso a zonas de risco de assalto.  

Considerando que, ao usar uma plataforma de crowdshipping, qualquer veículo pode 

ser utilizado para serviços de entrega em domicílio e que trabalhadores não profissionais podem 

se caracterizar como entregadores, estabelecer rotas de entrega e interagir com o mercado de 

compartilhamento de viagens, prestando serviço para cumprir entregas de última milha de 

logística, questões de segurança são um assunto de interesse de largo aspecto, desde a confiança 

entre as partes envolvidas, assumindo os riscos em comum acordo, até os lançamentos de novas 

apólices de risco, baseado nessa modalidade de logística.  

 Embora a economia de compartilhamento em logística de última milha não seja tão 

escalável quanto um sistema tradicional apenas para caminhões, essa transição para o 

paradigma de economia de compartilhamento tem o potencial de criar benefícios econômicos, 

reduzindo o tamanho original da frota de caminhões e explorando flexibilidades operacionais 

adicionais (QI et al., 2018). 
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3 METODOLOGIA 

Este estudo explora a dinâmica que os operadores atribuem a uma parte da logística na 

cadeia de suprimentos. A pesquisa envolve questões tecnológicas e procedimentos que 

emergem no setor de logística de última milha. Os dados foram coletados no ambiente dos 

operadores; a análise dos dados, indutivamente construída a partir das particularidades do 

exercício da operação; e as interpretações feitas acerca dos dados coletados. 

Considerando-se os estudos de Creswell, J. W. e Creswell, J. D. (2010), esta pesquisa 

tem uma abordagem qualitativa, por identificar-se com uma pesquisa interpretativa. 

Em relação à concepção filosófica, este estudo tem um viés construtivista, que defende 

suposições de que os indivíduos procuram entender o mundo em que vivem e trabalham. Por 

isso, os pesquisadores construtivistas frequentemente tratam dos processos de interação entre 

os indivíduos e também se concentram nos contextos específicos em que as pessoas vivem e 

trabalham, para entender os ambientes históricos e culturais dos participantes. Os pesquisadores 

reconhecem que suas próprias origens moldam sua interpretação e posicionam-se na pesquisa 

para reconhecer como sua interpretação flui de suas experiências pessoais, culturais e históricas 

(CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D., 2010). Como aqui se quis escutar a opinião dos 

participantes que fazem a distribuição e entrega na última milha e entender sua percepção, fica 

claro que este estudo tem as características anteriormente mencionadas. 

Em relação à estratégia de investigação, adota-se o estudo de caso, e explora-se 

profundamente a atividade de logística de última milha baseada em crowdshipping na 

mesorregião do Vale do Rio Doce, representada pela cidade de Governador Valadares, que se 

caracteriza como polo hub de proximidade regional. O caso relaciona-se às atividades e 

operações, e a pesquisa coletou informações detalhadas de acordo com a tipicidade dos 

operadores. 

Gil (2002) aborda também que as pesquisas podem ser classificadas de diferentes 

maneiras. Entre os sistemas de classificação propostos pelo autor, destaca-se a classificação da 

pesquisa pelo seu propósito geral e a classificação pelos seus métodos adotados. Segundo seus 

propósitos mais gerais, esta pesquisa classifica-se como exploratória, pois tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os 

mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado.  

Segundo os métodos empregados, esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, 

descobrindo, identificando e analisando os elementos necessários a fim de propor as melhores 
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práticas para o emergente fenômeno de logística de multidões praticado na logística de última 

milha, principalmente nas regiões de baixa densidade demográfica. A coleta de dados pode 

ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente envolve levantamento bibliográfico, entrevistas 

com pessoas que tiveram experiência prática com o tema e análise de exemplos que estimulem 

a compreensão (SELLTIZ et al., 1967). Para análises da pesquisa, utilizou-se um software 

específico de análise de dados, para melhor interpretação dos resultados das entrevistas.  

A escolha de uma abordagem qualitativa exploratória faz parte do desejo de 

compreender os micros processos relacionados no fluxo de logística de última milha 

desenvolvida por cidadãos comuns de cargas em centros urbanos e regiões de baixa densidade, 

identificando as principais variáveis e restrições. Resumindo, a escolha adotada neste estudo 

foi pela metodologia do tipo qualitativa, exploratória e de concepção filosófica construtivista. 

Na estratégia de investigação, adotou-se o estudo de caso, e como metodologia, têm-se: 

métodos emergentes, perguntas abertas, dados de entrevistas, análise de texto, interpretação de 

temas e de padrões adotados por operadores sobre o tema pesquisado. 

3.1 MÉTODO DE COLETA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Para a coleta de dados, pretendeu-se aplicar entrevistas, baseadas em roteiros elaborados 

conforme o público-alvo. As perguntas foram categorizadas em grupos, que correspondem a 

atributos presentes nos sistemas de informação. Após coletados, os dados foram interpretados 

e categorizados para compor a matriz com os fatores-chave considerados mais relevantes para 

a pesquisa. 

Para análise da pesquisa, adotou-se o software Iramuteq (RATINAUD, 2015). Para 

melhor resultado, realizou-se uma preparação de textos, baseada somente nas respostas dos 

operadores de entregas entrevistados. Este texto somente de respostas tem como objetivo 

verificar o comportamento das palavras faladas por cada entrevistado, porém, de forma 

agrupada. A estrutura textual possibilita as seguintes análises: estatísticas textuais; análise de 

especificidades; análise fatorial de correspondência AFC; classificação hierárquica descendente 

CHD; análises de similitude; e nuvem de palavras.  

3.2 O PROTOCOLO PARA O ESTUDO DE CASO 

O protocolo contém os procedimentos e as regras gerais que deverão ser seguidas ao se 

utilizar o estudo de caso. Em uma análise do método de caso apresentado por Yin (2001), houve 
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uma reflexão quanto à falta de confiabilidade. Para se tratar tal ponto, o autor argumenta que é 

preciso deixar todas as etapas operacionais do estudo documentadas e o mais organizado 

possível, e propõe como técnica para mitigar a falta de confiabilidade o protocolo para estudo 

de caso.  

Ainda segundo Yin (2001), o protocolo é uma maneira importante de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador na realização 

da coleta de dados de um caso único (novamente, mesmo se o caso único for um de vários em 

um estudo de casos múltiplos. Um protocolo é um instrumento que contém procedimentos e 

informações gerais para contextualizar e orientar a pesquisa. O próximo item apresenta um 

protocolo, seguindo o modelo-base de Yin (2001). 

3.2.1 Questões, hipóteses e proposições da pesquisa 

1) Reunir conhecimento sobre recursos tecnológicos, que possa subsidiar a logística de 

última milha. 

2) Pesquisar como se construir um novo viés econômico em torno da logística de última 

milha, usando as tecnologias digitais. 

3) Estudar o conceito crowdshipping como uma alternativa para a logística de última 

milha.  

4) Como os aplicativos de mobilidade urbana podem favorecer essa modalidade 

logística? 

5) Quais são os perfis de operadores não profissionais atuantes na logística de última 

milha? e quais recursos de mobilidade mais usados. (vans, carros, scooters, 

bicicletas, transporte público, a pé etc). 

6) Identificar quais são os atributos identificados na revisão de literatura para avaliação 

de tecnologias digitais aplicadas ao crowdshipping e se são válidos.  

3.2.2 Estrutura teórica para o estudo de caso e considerações-chave  

A estrutura teórica desta pesquisa tem como base os estudos publicados mais 

recentemente em regiões de alta densidade demográfica e alto poder de compra, 

respectivamente representadas pelo Leste Asiático, Europa e Estados Unidos.  
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Utilizaram-se os dados do IBGE e estudo do REGIC 2018 para definição na 

Mesorregião do Vale do Rio Doce, e a cidade de Governador Valadares para estudo de caso 

desta pesquisa, caracterizada como polo (hub).  

O estudo de caso da pesquisa tem como atores as empresas fornecedoras de tecnologia 

logística de última milha, pick-ups (centro de distribuição) caracterizados como hub logísticos 

e operadores locais não profissionais para entrega dessa parte da logística. 

3.2.3 Procedimentos de coleta de dados  

A pesquisa concentrou-se nos operadores e nas questões de logística de última milha 

relacionadas à mesorregião do Vale do Rio Doce, potencialmente a cidade de Governador 

Valadares, considerada como polo e hub logístico regional.  

O plano de coleta de dados baseou-se na observação dos eventos dos atores operadores 

logísticos, de acordo com a dinâmica e estrutura de trabalho de cada um. Através de entrevista, 

utilizou-se questionário semiestruturado especifico a cada tipo de ator e pauta relacionada à sua 

atividade, que conecta com os objetivos da pesquisa e com um certo nível de estruturação dos 

temas, tais como pontos pré-definidos para orientar a condução da pesquisa.  

O público entrevistado foi definido conforme a tipicidade: 

 

a) gestores de tecnologia logística; 

Os gestores de tecnologia logísticas são de empresas baseada em tecnologia, que 

atuam na conexão logística entre os envolvidos na dinâmica de entrega, que através 

de uma plataforma que utiliza de forma massiva os recursos digitais com o intuito 

de conectar toda a rede logística. Foram contatados 8 empresas desse segmento, de 

um universo de 20 empresas, atuantes no Brasil, porém só conseguimos efetivar 

entrevistas com apenas 2 gestores. 

b) gestores (gerentes) de centro de distribuição (CDs); 

Os Gestores de CDs atuam na gestão de armazém logístico, e coordena as operações 

de armazenagem, de distribuição, roteamentos e contratação de frete em todas as 

modalidades. Foram contatados 9 gestores de CDs, de um universo de 25 empresas 

atuantes na região do estudo, porém conseguimos efetivar 5 entrevistas. Das 

entrevistas efetivadas, 2 gestores foram do segmento industrial, 2 gestores do 

segmento logístico, e 1 gestor do segmento distribuidor atacadista, todos atuantes na 

modalidade crowdshipping de entrega de última milha. 
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c) operadores não profissionais de entrega. 

Os operadores não profissionais de entrega, são caracterizados por pessoas comuns 

que trafega de um ponto A, ao ponto B, com disponibilidade para o transporte de 

mercadorias adequadas ao seu veículo. Foram contatadas sete pessoas que fazem 

esse tipo de serviço, de um universo de mais de 200 atuantes em rotas na região do 

estudo., porém foram efetivadas 3 entrevistas. Estas pessoas entrevistadas são 

taxistas e entregadores de Jornais e revista, que migraram para o transporte que 

chamo de alternativo, pois transportam mercadorias, malotes, encomendas postais, 

correspondências, pessoas, etc. 

 

As entrevistas foram agendadas via plataforma virtual WhatsApp e executadas via 

plataforma virtual Google Meet, com duração estimada entre 30 e 40 minutos. Inicialmente, 

foram agendadas vinte entrevistas, distribuídas entre os grupos anteriormente citados, podendo 

ser incluídos novos participantes, dessas 20 entrevistas foram efetivadas 10. Caso o pesquisador 

identificasse que se chegou a uma saturação e que não estariam surgindo novos elementos, o 

número de entrevistas poderia ser reduzido. As entrevistas foram gravadas e transcritas para 

melhor análise pelo pesquisador. 

Além das entrevistas, realizou-se a análise do referencial teórico para o estudo a fim de 

fornecer embasamento para o desenvolvimento da pesquisa e busca do objetivo e das metas do 

estudo de caso da região referenciada. 

3.2.4 Preparação esperada anterior ao trabalho de campo 

Identificaram-se as informações especificas que seriam revisadas e os assuntos que 

seriam cobertos antes do trabalho de campo.  Como o objetivo geral deste estudo de caso está 

direcionado à logística de última milha genérica, uma preparação fundamental foi identificar 

especificamente o tipo de logística focal e o grupo de produtos, por exemplo: entrega de 

alimentos, malotes, medicamentos, químicos, biológicos etc., sujeitos a vários órgãos 

regulatórios competentes. Algumas autorizações foram necessárias para seguimento desta 

pesquisa, quais sejam: 

 

a) autorização da instituição de ensino que conduz a pesquisa (FGV Ebape). 

b) conhecimento e autorização ao gestor responsável. O gestor da área toma 

conhecimento e autoriza a pesquisa na unidade. 
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c) autorizações necessárias conforme normas internas, padrões e normas da empresa 

quanto ao uso de informações para pesquisas e estudos (políticas de compliance). 

 

Este protocolo representa uma síntese geral de como o estudo foi planejado e 

organizado. Entretanto, pela própria natureza do método, a execução permite a abordagem de 

novas estratégias no decorrer da pesquisa. 

3.2.5 Questões de estudo de caso a serem respondidas 

Por meio deste estudo, procura-se verificar as práticas na operação e suas capacidades 

de inovações na última milha, que ocorrem na região do estudo, a dinâmica dos operadores 

atores e as tecnologias adotadas. Ainda, a pesquisa visa identificar a natureza dos esforços 

colaborativos necessários para colocar a prática da logística de última milha na região de estudo, 

impulsionada principalmente pelo aumento da urbanização e do crescimento populacional, 

disseminação da internet, desenvolvimento do comércio eletrônico, mudança no 

comportamento do consumidor, inovação. As questões a serem respondidas são: 

 

a) Como surgiu a ideia de iniciar as práticas de inovações logísticas nas entregas da 

última milha na região de estudo?  

b) Em função da demanda de novas formas de entrega e mudança do comportamento 

dos consumidores, como a pandemia contribuiu para a logística de última milha? 

3.2.6 Análise dos dados e resultados das entrevistas 

As informações geradas pelos operadores serão analisadas de acordo com sua tipicidade: 

 

a) gestores de tecnologia logística. 

b) gestores (gerentes) de centro de distribuição (CDs).  

c) operadores não profissionais de entrega. 

 

As entrevistas de cada grupo de operadores, após a descrição, tiveram seus dados 

textuais analisados através de software de análise de texto denominado Iramutaq.  Para tal 

análise, deve-se preparar o corpus textual para ser analisado, e seguindo as instruções da 
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ferramenta, fornece-se estática textual clássica, análise de similitude, classificação hierárquica 

descendente e especificidades de análise fatorial do corpus. 

Com esse suporte da ferramenta Iramutaq, buscou-se uma análise mais sistemática de 

como as tecnologias digitais então sendo empregadas para habilitar o crowdshipping na 

logística de última milha e como podem ser usadas para transformação social dos operadores. 

Descreve-se também os diferentes aspectos da operação de logística de última milha e a 

contribuição que o crowdshipping pode ter sobre ela, identificando os recursos de mobilidade 

locais adequados a essa operação e os benefícios que podem proporcionar aos seus operadores. 
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4 DESCRIÇÃO DO CASO 

A mesorregião do Vale do Rio Doce, representada pela cidade de Governador 

Valadares, objeto deste estudo, caracteriza-se como polo, hub de proximidade regional, para 

uma malha de entrega nos municípios e distritos em seu entorno, potencializando a economia 

regional através da logística de última milha. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO ESTUDO DE CASO  

A logística de última milha tornou-se protagonista na entrega de vendas no varejo com 

o crescimento do comércio eletrônico, e, ultimamente, com a disseminação da última pandemia. 

A hegemonia das transportadoras na entrega fracionada caiu por terra e os grandes players do 

varejo recriam a todo momento a estrutura de entrega, usando principalmente os recursos 

tecnológicos e as conexões com operadores ociosos em busca de ganhos extras. A região de 

estudo tem essa característica, e por essa razão, há o interesse em identificá-la. A cidade de 

Governador Valadares, considerada como um polo logístico e conectada com mais 107 

municípios, cada vez mais cresce na modalidade de entrega por meio do crowdshipping. 

4.2 REGIÃO DE INFLUÊNCIA   

A mesorregião do Vale do Rio Doce, representada pela cidade de Governador 

Valadares, objeto de estudo desta pesquisa, caracteriza-se como polo hub de proximidade 

regional para uma malha de entrega nos municípios e distritos em seu entorno, potencializando 

a economia regional através do acesso aos produtos on-line. 

Realizada pelo IBGE, a pesquisa “Regiões de Influência das Cidades – REGIC” define 

a hierarquia dos centros urbanos brasileiros e delimita as regiões de influência a eles associados. 

É nesse estudo que o IBGE identifica, por exemplo, as metrópoles e capitais regionais 

brasileiras e qual o alcance espacial da influência delas. 

Ainda segundo o IBGE (2018), a identificação da hierarquia urbana e das áreas de 

influência é realizada por meio da classificação dos centros urbanos que possuem alguma 

jurisdição, determinados equipamentos, serviços e que atraem populações de outras localidades. 

A oferta diferenciada de bens e serviços entre as cidades faz com que populações se desloquem 

a centros urbanos bem equipados para adquirirem serviços de saúde e educação, especialidades 

ou buscar um aeroporto, por exemplo. Diante disso, conhecer os relacionamentos entre as 
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cidades brasileiras com base na análise dos fluxos de bens, serviços e gestão é um importante 

instrumento para se realizarem escolhas locacionais, tais como decidir a localização de uma 

universidade, de um hospital ou decidir a localização de uma filial de empresa. Com essas 

informações, decidiu-se adotar a mesorregião do VALE DO RIO DOCE como objeto deste 

estudo de caso. 

4.3 CONECTIVIDADE 

A expansão da internet na região de estudo contribuiu com os acessos a novas 

tecnologias que proporcionam conexões entre as partes interessadas nas operações logísticas de 

entrega da última milha. Contribuiu também com a segurança nas entregas através de 

monitoramento e georreferenciamento, muito útil para uso de aplicativos na logística. Crescem 

as probabilidades de se construir um novo viés econômico em torno da logística de última milha 

através de operadores não profissionais. 

A democratização da entrega através de hubs regionais e os municípios de influência 

regional tornam-se prospectores de um mercado emergente. As pessoas comuns podem 

transportar, em tempo real e rápido, qualquer tipo de mercadoria compatível com seu veículo. 

O comércio tem uma gama de produtos que podem ser transportados sem causar nenhum dano. 

Os aplicativos de crowdshipping viabilizam essa operação e democratizam essa logística 

através da conectividade com a internet. Exemplo: qualquer produto que a pessoa tem pode ser 

transportado em um raio de distância, baseado em logística crowdshipping. 

4.4 DINÂMICA DA LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILHA E EXPANSÃO DE MERCADO 

Toda cidade tem um transportador umbilical ligado a um centro maior, caracterizando 

como uma forma de logística. Essa modalidade de transporte não profissional sempre existiu 

para envio de bilhetes, mercadorias, encomendas etc., que hoje está sendo potencializada por 

meios de aplicativos, em que uma grande multidão de pessoas pode se tornar usuário. Assim, 

as entregas de encomendas estão se tornando muito mais rápidas a partir dos aplicativos.  

Na verdade, essa modalidade já existe há muito tempo, de alguém pedir carona para 

transporte de encomenda. Porém, com os aplicativos, essa estrutura está se potencializando e 

criando uma nova economia em qualquer região. Qualquer pessoa que tem um negócio ou é 

produtor de algo e tem interesse de expandir seus mercados pode fazer isso e alocar o transporte 

através da internet, com ajuda de aplicativos específicos. São iniciativas que começaram nas 
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grandes empresas e que estão se popularizando através de aplicativos para as pequenas e 

microempresas e a população em geral. A seguir, a Figura 2 mostra o mapa do Brasil com 

destaque para a mesorregião referenciada nesta pesquisa. 

Figura 2 - Mapa do Brasil com destaque da mesorregião de estudo de caso 

 
Fonte: adaptado de Oliveira (2018).  

 

Toda literatura estudada foi usada para explicar o que acontece na região de Governador 

Valadares e de outros 107 municípios conectados umbilicalmente, e diariamente ou 

semanalmente interligados por malha rodoviária, proporcionando tráfego frequente da 

população em geral por alguns tipos de transporte profissionais e não profissionais, viabilizando 

a entrega da última milha e fomentando a economia local. 

4.5 LOCALIZAÇÃO  

Segundo dados do IBGE, os 108 municípios da mesorregião do Vale do Rio Doce são 

compostos por uma área de 41.713 km² e população de 1.709.265 habitantes com uma 

densidade demográfica de 41,0 habitantes/km² (IBGE, 2018).  Localizada estrategicamente em 

uma região do Brasil cortada por importantes rodovias e uma das ferrovias com grande tráfego 

de mercadorias do Brasil, Governador Valadares destaca-se por sua proximidade com três 



40 

 

grandes regiões metropolitanas brasileiras: Belo Horizonte, Vitoria e salvador. A seguir, a 

Figura 3 apresenta o mapa do estado de Minas Gerais, com destaque para a mesorregião do 

Vale do Rio Doce, suas microrregiões e principais cidades. 

Figura 3 - Mapa do estado de Minas Gerais com destaque para a mesorregião e microrregião do estudo de caso 

 
Fonte: adaptado de Mapas (2022).  

As Figuras 4, 5 e 6, a seguir, apresentam a relação dos 108 municípios da mesorregião 

da região leste do estado de Minas Geais, bem como as microrregiões de influência. 
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Figura 4 - Planilha com destaque para cidades que compõem a mesorregião do Vale do Rio Doce e suas 

microrregiões 

 
Fonte: adaptado de Mesorregiões (2022). 
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Figura 5 - Cidades da Mesorregião do Vale do Rio Doce 

 
Fonte: adaptado de Mesorregiões (2022). 
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Figura 6 - Cidades da Mesorregião do Vale do Rio Doce 

 
Fonte: adaptado de Mesorregiões (2022). 

 

4.6 ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DA ÚLTIMA MILHA NA REGIÃO DO ESTUDO 

DE CASO 

4.6.1 Estrutura de entrega em domicílio 

Usando uma plataforma de crowdshipping, qualquer veículo pode ser utilizado para 

serviços de entrega em domicílio. Trabalhadores não profissionais podem caracterizar-se como 

entregadores, estabelecer rotas de entrega e interagir com o mercado de compartilhamento de 

viagens, prestando serviço para cumprir entregas de última milha de logística. Verificam-se 

neste estudo as disponibilidades de diferentes tipos de recursos de mobilidade urbana atuais, 

como vans, automóveis, motocicletas, scooters, bicicletas, transporte público, a pé etc. Outros 

veículos, como os aéreos, não foram encontrados, por ainda estarem em estudo e sujeitos à 

legislação de tráfego.  

4.6.2 Estrutura de entrega em que o produto é retirado pelo consumidor 

Muito difundido em regiões de grande densidade demográfica, os pontos de coleta 

tornaram-se um ótimo meio de recebimento de mercadoria. Inclusive as grandes redes de varejo 

então investindo nessa alternativa para entrega das suas vendas on-line. O cliente acaba se 

beneficiando muitas vezes com frete grátis e entrega rápida. Desse modo, a estrutura de vendas 

e a distribuição multicanal (omnichanel) têm conectado muito com essa modalidade de entrega, 

cujo nível de presença foi verificado na região de estudo. 
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4.6.3 Estrutura híbrida: produto “enviado” para um local e retirado pelo consumidor 

Ocorre quando o produto segue pela logística tradicional até um ponto de coleta e o 

cliente faz a coleta nesse ponto. Também é um tipo de modalidade de entrega muito usado nos 

grandes centros urbanos e identificado na região do estudo de caso. 
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5 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

Conforme o item 3.2.4 do protocolo, identificaram-se três grupos de operadores que 

concederam entrevistas relevantes para o estudo de caso. A análise dos dados e os resultados 

das entrevistas foram interpretados de acordo com sua tipicidade: 

 

a) gestores de tecnologia logística. 

b) gestores (gerentes) de centro de distribuição (CDs).  

c) operadores não profissionais de entrega. 

 

Após a transcrição, as entrevistas de cada grupo de operadores foram analisadas através 

de software de análise de texto Iramutaq.  Para tal análise, preparou-se uma estrutura textual 

seguindo as instruções da ferramenta, baseado somente nas respostas das entrevistas. O 

software Iramuteq (RATINAUD, 2015) fornece estática textual clássica, análise de similitude, 

classificação hierárquica descendente, especificidades de análise fatorial do corpus e nuvem de 

palavras. 

Com esse suporte da ferramenta Iramutaq, conseguimos uma análise mais sistemática 

de como as tecnologias digitais então sendo empregadas para habilitar o crowdshipping na 

logística de última milha na região de estudo. Descrevemos também os diferentes aspectos da 

operação de logística de última milha e a contribuição que o crowdshipping pode ter sobre ela, 

identificando os recursos locais de mobilidade adequados a essa operação, bem como os 

benefícios que podem proporcionar aos seus operadores. 

5.1 PERFIL DAS ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES DAS ENTREVISTAS  

Sem uma entrega sustentável, a prestação de serviços de última milha lutará para 

sobreviver com os varejistas cada vez mais desafiados a encontrar um equilíbrio ideal entre 

preços e expectativas do consumidor por novidades inovadoras, canais e níveis de serviço. A 

estrutura da logística de última milha na mesorregião de Governador Valadares é composta por 

organizações de várias segmentações: transportadoras tradicionais, transportadores por 

aplicativos, empresas de ônibus, taxistas, mototaxistas, cooperativas de transporte, entregadores 

não profissionais etc. Proporciona uma rota comercial sólida que conecta com uma estrutura de 

entrega crowdshipping através de plataformas digitais em busca da melhor eficiência de 

entrega. Assim, movimenta a economia local 
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5.1.1 Perfil da empresa de tecnologia logística 

As empresas colaboradoras nas entrevistas são de tecnologia que prestam serviço 

diretamente na integração da atividade logística, que, através de aplicativos, atendem às mais 

variadas demandas dos usuários. Projetado para permitir que os cidadãos se conectem por meio 

de plataformas on-line e organizem a entrega de mercadorias/encomendas ao longo de rotas de 

viagem planejadas, o modelo fundamenta-se no processo de interação entre 

remetente/destinatário e entregadores, que inclui as tratativas negociais. Esse perfil de empresa 

ajudou a identificar o potencial logístico e quais recursos estão disponíveis na região do estudo. 

5.1.2 Perfil do operador logístico  

As empresas de operação logística nas entrevistas são de perfis variados, porém, com 

grande contribuição para o estudo, pois todas atendem à última milha e estão localizadas na 

cidade de Governador Valadares. Entrevistamos duas indústrias que atendem todos os canais 

de vendas; um distribuidor atacadista, que atende também vários canais de vendas; e dois 

operadores logísticos que atuam principalmente na modalidade de logística de última milha. Na 

análise das entrevistas dos gestores, foram fornecidas informações relevantes da logística da 

região de estudo, que deram sustentação ao objetivo desta pesquisa, identificando os recursos 

de mobilidade locais adequados a essa operação e os benefícios que podem proporcionar aos 

seus operadores. 

5.1.3 Perfil dos operadores de entrega 

Os operadores de entrega da última milha foram três, de diferentes regiões de atuação, 

com operações de entrega em regiões diferentes, porém transportando os mesmos tipos de 

produtos. Todos os operadores têm grande experiência de entrega fracionada e tiveram uma 

grande conexão operacional com as entrevistas com gestores de empresas. Sua contribuição foi 

muito significativa para a conclusão do estudo em relação aos objetivos pretendidos. 

5.2 ANÁLISE DE DADOS COM BASE NAS CATEGORIAS DE ENTREVISTAS 

Diferentemente do que foi identificado por Xu, Ferrand e Roberts (2008), de que a 

logística de entrega em domicílio no e-commerce, como é chamada de 'a última milha' das 

compras on-line, tem sido um dos principais fatores que levaram ao fracasso das “ponto.com” 



47 

 

pioneiras, os benefícios de conveniência e economia de tempo das compras on-line podem não 

ser realizados devido à ineficiência ou falha na entrega da última milha. Atualmente, os 

processos logísticos aliados à tecnologia tornaram-se um grande diferencial, eliminando 

ineficiência e falhas de entrega, tornando a última milha protagonista do sucesso das vendas 

on-line.  

As categorias de entrevistas distribuídas entre operadores e gestores identificaram, na 

região de estudo, tal comportamento de crowdshipping nos processos logísticos aliados à 

tecnologia. As categorias de operadores de entrega e gestores de CDs atingiram um certo grau 

de saturação enquanto a categoria de gestores de empresas de tecnologia não conseguiu atingir 

saturação em função da indisponibilidade desses profissionais, haja vista que muitas empresas 

não permitem seus gestores concederem esse tipo de entrevista. Entretanto, o que se conseguiu 

foi suficiente para dar sustentação ao estudo. 

5.2.1 Análise das entrevistas com operadores de logística de entrega 

Seguindo as análises da pesquisa, utilizou-se o software Iramuteq (RATINAUD, 2015), 

que forneceu vários recursos para melhor interpretação dos resultados das entrevistas. Para 

tanto, realizou-se uma preparação de textos com base somente nas respostas dos operadores de 

entregas entrevistados. Esse texto somente de respostas tem como objetivo verificar o 

comportamento das palavras faladas por cada entrevistado, porém, de forma agrupada.  

Nessa abordagem, foram entrevistados 03 operadores de entrega de regiões distintas. 

Como a pesquisa foi conduzida para as operaçoes de última milha, todos os operadores 

abordaram operação de entrega de última milha, como atividade principal. Contudo, como o 

escopo da pesquisa foi direcionado exclusivamente nas operações de última milha a partir do 

hub de Governador Valadares, as entrevistas foram realizadas com operadores de regioes 

distintas conetados com Governador valadares. 

Para a estrutura textual, usamos as seguintes análises: Análise de Especificidades e 

Análise Fatorial de Correspondência (AFC); Classificação Hierárquica Descendente (CHD); 

Análises de Similitude; O software disponibilizou vários gráficos que seguem a descrição dos 

resultados de cada análise, separadamente. 
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5.2.1.1 Análise de especificidade e Análise Fatorial de Correspondência (AFC) 

A análise de especificidades associa textos com variáveis, ou seja, possibilita a análise 

da produção textual em função das variáveis de caracterização. Ao texto estruturado, associam-

se variáveis que o pesquisador deseja analisar, de forma que a base de dados é dividida de 

acordo com a variável selecionada.  

Gráfico 1 - Análise fatorial de correspondências AFC com cores distintas das formas dos operadores 

entregadores 

 

Fonte: elaborado pelo software Iramuteq. 

A Análise Fatorial de Correspondência é uma representação gráfica dos dados para 

ajudar a visualização da proximidade entre classes ou palavras. Os procedimentos executados 

nessa análise englobam o cálculo das frequências e os valores de correlação qui-quadrado de 

cada palavra do corpus a partir da frequência pré-definida; e a execução da análise fatorial de 

correspondências (AFC), numa tabela de contingência que cruza as formas ativas e as variáveis.  

 O Gráfico 1 mostra a organização dos discursos dos operadores de entrega e suas 

posições no plano fatorial. As formas estão distribuidas de acordo com suas proximidades e 

suas variáveis. Percebe-se a formação das categorias com cores diferentes das formas no plano 

fatorial ligadas ao discurso de cada entrevistado, e refere-se à organização de logística de 

entrega. O círculo na parte central do plano fatorial destaca as palavras que apareceram com 

mais frequência em todas as entrevistas: trabalhar, levar, coisa, serviço, tempo, ter, fazer, 

Governador Valadares etc. que remete à atividade de logistica de ultima mila na região de 

estudo. Todas essas palavras têm proximidade com a operação de entrega, de ultima millha, 

porém, esses operadores não sabiam que é o último trecho de entrega de uma operação logística. 
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Ainda, houve distribuição de formas por associação textual das três entrevistas relacionadas ao 

mesmo assunto relatado pelos operadores entregadores. 

A seguir, o Gráfico 2 mostra um distanciamento dos operadores entregadores em função 

das características das atividades exercidas antes de se tornarem transportadores de última 

milha. O operador 1a veio do transporte de pessoas como taxista. O operador 2r veio de 

transportadora, e o operador 3w veio da entrega de jornais e revistas. Portanto, cada um segue 

uma abordagem com formas diferentes e pouca associação entre eles Anteriormente, foi 

mencionado que o pesquisador foi questionado por todos os respondentes operadores sobre o 

significado da última milha na logística de entrega, e a expressão “última milha” nem aparece 

no texto de resposta das entrevistas. 

Gráfico 2 - Especificidade e análise fatorial de correspondências AFC dos operadores de entrega. 

 
Fonte: elaborado pelo software Iramuteq. 

5.2.1.2 Classificação Hierárquica Descendente (CHD)  pelo Método de Reinert 

O método de Reinert propõe uma classificação hierárquica. Ele visa obter classes de 

segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e 

vocabulário diferente dos segmentos de texto das outras classes. Essa análise é baseada na 

proximidade léxical e na ideia de que palavras usadas em contexto similar estão associadas ao 

mesmo mundo lexical e são parte de mundos mentais específicos ou sistemas de representação. 

Nessa análise, os segmentos de texto são classificados de acordo com seu respectivo 

vocabulário, e o conjunto de termos é particionado de acordo com a frequência das raízes das 
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palavras. O sistema procura obter classes formadas por palavras que são significantemente 

associadas com aquela classe. 

Gráfico 3 - Gráfico da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 

 
Fonte: elaborado pelo software Iramuteq. 

Esta é uma das análises mais importantes do Iramuteq (RATINAUD, 2015). Nela, o 

software, ao utilizar da lógica de correlação, utiliza as segmentações da estrutura textual 

juntamente com a lista, de formas reduzidas. Usa também o dicionário embutido para apresentar 

um esquema hierárquico de classes. Ou seja, o Iramuteq processa o texto de modo que possam 

ser identificadas classes de vocabulário. Sendo assim, é possível inferir quais ideias a estrutura 

textual deseja transmitir. Vale lembrar que essa análise é feita a partir de uma lógica estatística 

processada por computador e aplicada de forma lexical (OLIVEIRA, 2015).  

 Nessa clasificação, para geração do Gráfico 4, foram eliminadas palavras com pouca 

frequência e adjetivos com muita frequência, destacando as palavras por importância de 

conexões entre elas e frequêrncia mediana, porém, deixando um minimo de 75% de corte do 

texto para ser analisado. A CHD é uma análise do Iramuteq que organiza as formas lexicais em 

classes com importância relativa de cada uma. Primeiro, o software identifica os textos 

parametrizados, depois ele os divide em segmentos de textos, e, na sequência, constroi uma 

tabela de grande dimensão, com os segmentos da colunas e as normas nas linhas, como mostra 

a Figura 7, a seguir.. 

Na transcrição das entrevistas dos operadores, o software entendeu que a estrutura 

textual formada pelas respostas de entrevistas pode ser dividida em três grandes classes, com 
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formas lexicais associadas. As formas lexicais de cada classe associou formas relacionadas ao 

mesmo assunto de todos os respondentes. Alêm das três grandes classes, o software  também 

identificou mais duas subclasses, totalizando cinco classificações, de acordo com uma 

associação lexical.  

A 1ª classificação, com 14,5 das palavras associadas, corresponde diretamente aos 

centros de distribuição, à chegada de mercadorias e às conexões com horários de chegada e 

saida de mercadorias para entrega. As formas caminhão, chegar, horário, gente, acontecer e 

trabalhar estão relacionadas com operações internas de organização nos CDs. 

Figura 7 - Classificação pelo método de Reinert: Filograma 

 

 
Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 

A 2ª classificação, com 14,5% das palavras associadas, corresponde aos produtos e às 

rotas de atuação dos operadores. As formas mercadoria, entrega, levar, vir, rota, Governador 

Valadares, Mantena, pegar e achar são relatadas por todos os respondentes dentro do mesmo 

contexto da entrevista. Essa classe lexical liga os operadores diretamente ao estudo objetivo da 

pesquisa, relacionado diretamente com a logística de última milha. Segue relato do operador  

“Tipo assim, as coisas vão mudando, a gente começou com jornal, mas com a 

chegada da internet jornal ficou uma coisa que praticamente não existe mais, aí a 

gente foi mudando, né, a gente mudou para medicamento. A gente trabalhava de 

bicicleta para entregar jornal, depois compramos motos para a entrega de jornal, 

aí começou a comprar carro para fazer entrega do medicamento, né?” 

(Respondente VDC). 

 



52 

 

Na 3ª classificação, com 21,1% das palavras associadas correspondentes ao nivel de 

ocupação e satisfação dos operadores relacionados com a tividade desenvolvida, as formas bom, 

conseguir, função e entregador foram identificadas pelo software como ocupação e 

empregabilidade. 

“Eu me considero empreendedor, por eu estar conseguindo realizar minhas 

funções, assim, dentro da minha casa, eu consegui financiar uma casa muito boa, 

meu rendimento mensal me ajuda muito na vida pessoal” (Respondente VDC). 

A 4º classificação, com 22,8% das palavras associadas, tem correspondência com a 

estrutura organizacional dos operadores. As formas serviço, carro, coisa, empresa pequeno 

caso, MEI e precisar aparece quando os operadores falam da estrutura pessoal  habilitada para 

atender à demanda de entrega da última milha. Segue relato do operador: 

Pergunta – Vamos para 5ª, que fala das questões legais. Você tem cadastro de 

Microempreendedor individual e contribui para a Previdência Social? Você faz 

algum tipo de recolhimento para a Previdência Social? 

Respondente ARS – Tenho. 

Pergunta – Então a sua empresa é um MEI. 

Respondente ARS – Sim, é um MEI. 

Pergunta – Você faz algum tipo de recolhimento para previdência? 

Respondente ARS – Sim, através do MEI. 

Pergunta – Então você também emite nota fiscal sobre os serviços prestados, né? 

Respondente ARS – Se precisar eu emito sim. A contabilidade da empresa é a 

mesma que faz minha contabilidade, e que faz as emissões de nfe. 

A 5ª classificação, com 28,1% das palavras associadas, corresponde ao nível de 

conhecimento tecnológico e recursos disponiveis para execução das atividades. As formas 

WhatsApp, aplicativo, contato, indicação, contribuir, empresa e gente foram identificadas nas 

entrevistas de todos os operadores quando da abordagem dos recursos tecnológicos disponíveis 

para melhor desempenho da atividade. Segue relato do operador 

Pergunta – É verdade, me fala um pouco dos aplicativos que você usa aí, que tipo 

de aplicativos são, e qual a finalidade deles? 

Respondente ARS – Nós temos dois aplicativos de entrega, eles são aplicativos para 

comprovação de entrega. 

Pergunta – Você acha que esses aplicativos contribuem muito para o desempenho 

da entrega?  

Respondente ARS – Contribuem sim, hoje a comprovação de entrega, que eu faço 

aqui, lá em Belo Horizonte eles já sabem na hora. 

Pergunta – Então é em tempo real né? 

Respondente ARS – É. 

Pergunta – A partir do momento que você coloca uma mercadoria com um 

motorista, ele faz a entrega lá, ele também já tem o aplicativo? 
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Respondente ARS – É, ele tem acesso ao aplicativo, então ele já bate com a nota 

fiscal, e finaliza. 

Respondente VDC – Tipo assim, as coisas vão mudando, a gente começou com 

jornal, mas com a chegada da internet jornal ficou uma coisa que praticamente 

não existe mais, aí a gente foi mudando, né, a gente mudou pra medicamento. A 

gente trabalhava de bicicleta pra entregar jornal, depois compramos motos pra 

entregar jornal, aí começou comprar carro pra fazer entrega do medicamento, né. 

Após análise de cada classe separadamente, fica fácil perceber as ligações mais 

próximas dessas classes. Anteriormente, mencionou-se que o software identificou duas grandes 

classes e que elas são correspondentes ao nivel de ocupação e satisfação dos operadores, muito 

ligado ao nivel de conhecimento e aos recursos intangíveis dos operadores, e que sustenta as 

outras clases que estão relacionadas à operacionalidade da logística, materiais, recursos fisicos 

e mercadológicos. As respostas dos operadores liga as operações de logística de última milha 

com a mesorregião de Governador Valadares. 

5.2.1.3 Análise de árvore de similitude de operadores de entrega 

Nessa análise, o software mostra como o texto foi construido, possibilitando identificar 

as ocorrências entre as formas lexicais. Seu resultado traz indicações de conexidade entre as 

formas lexicais, auxiliando na identificação da estrutura do conteúdo textual resultante das 

entrevistas. Esta é uma das análises mais usadas pelos pesquisadores.  

Figura 8 - Classificação de análise de similitude 

 
Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 
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Essa análise não mostra apenas frequência, mostra uma contextualização, evidenciando 

a relação lexical no discurso. Quanto maior o tamanho da palavra, mais importante no discurso, 

ou seja, mais ela foi citada, e quanto mais expesso o traço que conecta as palavras, mais forte a 

relação entre elas. Então, interpretando Figura 9, pode-se constatar que as formas  Governador 

Valadares, mercadoria, entrega, empresa, gente, começar, trabalhar, serviço e coisa têm uma 

relação muito forte e sintetizam o discurso das entrevistas dos operadores.  

Figura 9 - Classificação de análise de similitude por comunidades 

 

Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 

 

 

As comunidades lexicais estão relacionadas com formas dentro do mesmo contexto 

interpretativo nas entrevistas. As formas em cada comunidade estão inseridas no mesmo 

contexto. A frequência da forma empresa conecta mais intensamentente com MEI, serviço, 

aplicativo, contribuir e agradecer, assim como mercadoria já conecta mais intensamente com 

entrega, mototaxi, levar, ligar, recolher, comprovação, etc. 

Na comunidade em que aparece a maior palavra ‘gente’, conecta com trabalhar, 

terceirizado, atender, motorista, horário, negócio, chegar, precisar, etc. e está relacionada 

diretamente com a operação de última milha, relatada pelos operadores nas entrevistas. 

5.2.2 Análise das entrevistas com gestores de centros de distribuição (CDs) 

Nessa abordagem, foram entrevistados 01 (um) gestor de CD de distrinuição atacadista, 

02 (dois) gestores de transportadoras e 02 (dois) gestores de logística de indústria. Como a 
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pesquisa foi conduzida para as operaçoes de última milha, todos os gestores abordaram 

operação de entrega de última milha, apesar de uns serem mais ativos e outros menos ativos. 

Contudo, como o escopo da pesquisa foi direcionado exclusivamente nas operações de última 

milha a partir do hub de Governador Valadares, as entrevistas foram realizadas com amplos 

aspectos operacionais.  

5.2.2.1 Análise de especificidade e Análise Fatorial de Correspondência. 

Como já mencionado, a análise de especificidades associa textos com variáveis, ou seja, 

possibilita a análise da produção textual em função das variáveis de caracterização. Associam-

se, ao texto estruturado, variáveis que o pesquisador deseja analisar, de forma que a base de 

dados é dividida de acordo com a variável. A Análise Fatorial de Correspondência é uma 

representação gráfica dos dados para ajudar a visualização da proximidade entre classes ou 

palavras. A seguir, o Gráfico 4 mostra a especificidade e análise fatorial de correspondências 

AFC dos gestores dos CDs. 

Gráfico 4 - Especificidade e análise fatorial de correspondências AFC dos gestores de CDs 

 
Fonte: elaborado pelo software Iramuteq. 

Os Gráficos 5 e 6 mostram as caratecisticas de distanciamento dos tipos de centros de 

distribuição abordados nas entrevistas. Pode-se observar o distanciamento dos tipos de 
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operações através das formas abordadas, porém, as formas mais ligadas na operação de última 

milha confirmam a força do hub de Governador Valadares como centro de distribuição.  

No Gráfico 4, foi circulada a parte central do plano fatorial, destacando as palavras com 

mais frequência em todas as entrevistas: entrega, empresa, aplicativo, última milha, Governador 

Valadares, negócio, entrega, terceirizado etc. Todas as palavras possuem proximidade com a 

operação focal do estudo relacionado com crowdshipping.. 

A seguir, o Gráfico 5 representa a associação textual das respostas dos entrevistados, e 

o distanciamento retrata as caracteristicas individuais de cada operação. O Gestor 

X.gestor_1jrrb opera especificamente como transportadora de última milha; o gestor 

X.gestor_4afda opera com carga geral, inclusive potencializando sua participação na última 

milha; e o gestor X.gestor_5la opera exclusivamente com distribuição propria multicanal, 

apresentando distanciamento de todas as outras operações dentro do plano fatorial. Já os 

gestores X.gestor_2lba e X.gestor_3acv operam exclusivamente com indústria, com 

distribuição própria multicanal e terceirizada, com maior associação lexical. 

Gráfico 5 - Especificidade e análise fatorial de correspondências AFC dos gestores de CDs 

 
Fonte: elaborado pelo software Iramuteq. 

Quando se analisa o Gráfico 5 e a associação lexical de todos os gestores, percebe-se 

que eles estão associados diretamente ao estudo focal, com distanciamento no plano factorial 

caracteristico das atividades, pois as entrevistas foram direcionadas para identificação do 

potencial logístico de última milha do hub logístico de Governador Valadares como centro 

logístico da messoregião da região leste do estado de Minas Gerais. 
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“Olha, o seguinte, a gente tem o serviço terceirizado, nós somos terceirizados, né, 

a gente só transporta a carga, E nós temos o serviço terceirizado com taxistas, 

também tenho no vale do Jequitinhonha, eu terceirizo o serviço, aonde eu não posso 

ir, vai uma pessoa que mora ali na cidade, ela está vindo pra buscar um passageiro 

e acaba fazendo um serviço terceirizado pra nós, eu não sei quantos eles são, mas 

eles devem ser mais de 20 ou 30 por ai. É, a gente tem carga também compartilhada 

com distribuidor, digo, um transportador agente faz essa carga compartilhada com 

ele, né?” (Respondente JRRB).   

5.2.2.2 Análise de Classificação Hierarquica Descendente (CHD) pelo Método de Reinert 

Como já referido, o método de Reinert propõe uma classificação hierárquica. Ele visa 

obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante 

entre si e vocabulário diferente dos segmentos de texto das outras classes. Essa análise é baseada 

na proximidade lexical e na ideia de que palavras usadas em contexto similar estão associadas 

ao mesmo mundo lexical e são parte de mundos mentais específicos ou sistemas de 

representação. Nessa análise, os segmentos de texto são classificados de acordo com seu 

respectivo vocabulário, e o conjunto de termos é particionado de acordo com a frequência das 

raízes das palavras. O sistema procura obter classes formadas por palavras que são 

significantemente associadas com aquela classe. 

Nessa clasificação, para geração da Figura 10, foram eliminadas palavras e adjetivos 

pouco frequentes, destacando as palavras por importancia de conexões entre elas e frequência 

mediana, porém deixando um minimo de 75% de corte do texto para ser analisado (o corte nesse 

estudo atingiu 82,34%). A CHD é uma análise do Iramuteq que organiza as formas lexicais em 

classes com importência relativa de cada uma. Primeiro, ele identifica os textos parametrizados, 

depois os divide em segmentos de textos e, na sequência, constroi uma tabela de grande 

dimensão com os segmentos da colunas e as normas nas linhas. Na Figura 10, a seguir, as 

classes interagem entre si, porém, com cores distintas por classe dentro do plano fatorial. 
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Figura 10 - Todas as formas lexicais distribuídas no plano fatorial de correspondência por classes distintas por 

cores 

 

Fonte: elaborado pelo software Iramuteq. 

Na descrição das entrevistas dos gestores de CDs, o software entendeu que a estrutura 

textual formada pelas respostas de entrevistas pode ser dividida em duas grandes classes com 

formas lexicais associadas. As formas lexicais de cada classe associou formas relacionadas ao 

mesmo assunto de todas os respondentes. O software identificou, no texto unificado das 

entrevistas, outras 5 subclasses, classificadas de acordo com uma associação lexical.  

“Eu tenho dois formatos de pagamento, eu ainda não com conseguir colocar isso 

geral na empresa, então assim, o infeliz é aquele que está com um valor fixo. Com 

o valor fixo ele não consegue crescer, e cada dia que passa, você tem que trabalhar 

mais, porque o negócio está ficando mais difícil. Nas unidades que tenho 

pagamento fixo meus terceiros são mais infelizes. Quanto eu tenho os terceiros em 

unidades que ele ganha por produtividade, certeza, a felicidade é outra. O trabalho 

é muito mais, mas ele ganha muito mais. O entregador vive o caos de oferta e falta 

de frete, e de ganhos fixos e variáveis. Muitos novos entregadores estão se 

habilitando para transporte de última milha, o mercado é crescente, e a logística é 

fundamental nesse crescimento. Essa é a minha percepção” (Respondente AFDA). 

A 1ª classificação, com 22,5% das palavras associadas, corresponde aos produtos e rotas 

de atuação dos operadores, chegada de mercadorias e conexões com horários de chegada e saida 

de mercadorias para entrega. As formas, mercadoria, pegar, sair, levar, ir, rota, Valadares, 

Mantena, pegar, CD e achar são relatadas por todos os respondentes dentro do mesmo contexto 
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da entrevista. Essa classe lexical liga os gestores diretamente aos estudo objetivo da pesquisa, 

relacionado diretamente com a logística de última milha. 

A 2ª classificação, com 21,9% das palavras associada,s tem correspondência com o 

fluxo operacional dos centros de distribuição. As formas serviço, falar, gente, parte, prestador, 

WhasApp, problema, setor, cadeia, conectar, logístico e devolução têm associação lexical 

quando os gestores de CDs falam da estrutura administrativa  habilitada para atender à demanda 

de distribuição logística. 

A 3ª clasificação apresenta 13,7 % das palavras associadas correspondentes ao nivel de 

ocupação e satisfação dos gestores relacionados com a atividade desenvolvida. As formas 

responder, funcionário, pergunta, né, mexer, acabar, jeito, comprovação, adaptar, gostar, 

perguntar, saber, pessoa e acesso tem associação lexical com ocupação e empregabilidade em 

todas as classes de respostas das entrevistas. Essa classificação indica uma associação com 

operações de atividades ligadas a entregas de última milha exercidas por operadores não 

profissionais.  

A 4ª classificação, com 17,7 das formas associadas, correnponde diretamente aos 

centros de distribuição. Estão relacionadas com operações internas de organização nos CDs. As 

formas commerce, ERP, WMS, processo, ferramenta, implantação, estrutura, controle, hub, 

venda, final, utilizar e poder indicam uma associação lexical dos textos extraidos das respostas 

das entrevistas dos respondentes gestores de CDs. 

Figura 11 - Classificação hierárquica descendente ou CHD 

 
 

Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 
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A 5ª classificação, com 24,2% das palavras associadas, corresponde ao tipo de atividade 

exercida nos centros de distribuição e sua ligação com a logística de entrega de mercadoria. As 

formas última milha, grande, diminuir, tamanho, terceiro, uso, fixo, menor, maior, quantidade, 

peso e frota foram identificadas nas entrevistas de todos os gestores de CDs como uma 

associação lexical quando da abordagem dos recursos logísticos disponíveis para melhor 

desempenho da atividade de entrega.  

A Figura 11 mostra duas grandes classes com formas associadas. As formas lexicais 

associadas nas classes 4 e 5 estão diretamente relacionadas com a estrutura fisica e operacional 

dos CDs,  e as formas lexicais das classes 1, 2 e 3 estão relacionadas com a gestão de pessoas 

e atendimento, fluxo das operaçoes de logística de entrega e mercadorias. Como as entrevistas 

foram direcionadas para identificação do potencial logístico de última milha do hub logístico 

de Governador Valadares e com o centro logístico da messoregião da região leste do estado de 

Minas Gerais, os gráficos de análise conseguem mostrar a associação lexical das respostas de 

todas as entrevistas, confimando o potencial logístico regional. 

5.2.2.3 Análise de árvore de similitude das respostas de entrevistas de Gestores de CDs 

Nessa análise, o software mostra como o texto foi construido, possibilitando identificar 

as coocorrências entre as formas lexicais, e seu resultado traz indicações de conexidade entre 

as formas lexicais, auxiliando na identificação da estrutura do conteúdo textual resultante das 

entrevistas. É uma das análise mais usadas pelos pesquisadores.  

Essa análise não mostra apenas frequência. Ela faz uma contextualização, mostrando a 

relação lexical no discurso. Quanto maior o tamanho da palavra no plano fatorial, mais 

importante no discurso, mais ela foi citada, e quanto mais expesso o traço que conecta as 

palavras, mais forte a relação entre elas.  

Ao interpretar a Figura 12, a seguir, o resultado destaca as formas centrais mais 

relevantes e as relações mais signigicativas, e sintetiza o discurso das entrevistas dos gestores 

de CDs. As formas gente, cliente logístico, coisa, falar, terceirizado e última milha têm uma 

forte conexão com as formas fazer, poder  carga, chegar e entregar, que tambem conectam-se 

com as formas estar, empresa, transporte, aplicativo e tecnologia. Na Figura 12, a seguir, essa 

análise resume as conexões de uma operação logística de entrega e as extenções de operaçãoes 

até a última milha.  
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Figura 12 - Árvore de classificação de análise de similitude com destaque das conexões entre as formas lexicais 

 

Fonte:  elaborada pelo software Iramuteq. 

As comunidades lexicais estão relacionadas com formas dentro do mesmo contexto 

interpretativo nas entrevistas. Na Figura 13, a seguir, as formas em cada comunidade estão 

inseridas no mesmo contexto. A frequência da comunidade da forma “empresa” conecta mais 

intensamentente com ERP, processo, produto e começar, assim como a frequência da 

comunidade da forma “fazer” já conecta mais intensamente com chegar, carga, Valadares, 

problema, commerce etc. A comunidade em que aparece a maior forma “gente” conecta-se com 

serviço, pessoa, cliente, logístico, taxista, terceirizado, prestador, etc. Já a comunidade da forma 

última milha está conectada com entregar, próprio, funcionar, cadeia, área e fixo, e todas as 

comunidades estão relacionadas diretamente com a operação de logística de última milha 

relatada pelos gestores de CDs nas entrevistas. 
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Figura 13 - Árvore de classificação de análise de similitude com destaque das comunidades 

 

Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 

Essa abordagem identifica também, nas entrevistas de gestores de CDs, que, do ponto 

de vista do cliente final e conforme relatado por Na, Kweon e Park (2022), a redução de 

intermediários de negócios com altos custos indiretos e com uma plataforma de tecnologia de 

baixo custo pode resumir as principais questões e descobertas dos estudos da logística de última 

milha relacionados à economia.  

5.2.3 Análise das entrevistas com gestores de empresas de tecnologia logística 

5.2.3.1 Análise de Classificação Hierarquica Descendente (CHD) pelo Método de Reinert 

Como já referido, o método de Reinert propõe uma classificação hierárquica. Ele visa 

obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante 

entre si e vocabulário diferente dos segmentos de texto das outras classes. Essa análise é baseada 

na proximidade lexical e na ideia de que palavras usadas em contexto similar estão associadas 
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ao mesmo mundo lexical e são parte de mundos mentais específicos ou sistemas de 

representação. Nessa análise, os segmentos de texto são classificados de acordo com seu 

respectivo vocabulário, e o conjunto de termos é particionado de acordo com a frequência das 

raízes das palavras. O sistema procura obter classes formadas por palavras que são 

significantemente associadas com aquela classe. 

Essa é uma das análises mais importantes do Iramuteq. Nela, o software, ao utilizar a 

lógica de correlação, utiliza as segmentações da estrutura textual juntamente com a lista de 

formas reduzidas, e o dicionário embutido para apresentar um esquema hierárquico de classes. 

Ou seja, o Iramuteq processa o texto de modo que possam ser identificadas classes de 

vocabulário. Sendo assim, é possível inferir quais ideias o corpus textual deseja transmitir. Vale 

lembrar que essa análise é feita a partir de uma lógica estatística processada por computador e 

aplicada de forma lexical (OLIVEIRA, 2015).  

 Nessa clasificação, para geração do gráfico, foram eliminadas palavras com pouca 

frequência, e adjetivos com muita frequência, destacando as palavras por importância de 

conexões entre elas e frequência mediana, porém deixando um minimo de 75% de corte do 

texto para ser analisado (o corte nesse estudo atingiu 82,54%). A CHD é uma análise do 

Iramuteq que organiza as formas lexicais em classes com importência relativa de cada uma. 

Primeiro, ele identifica os textos parametrizados, depois os divide em segmentos de textos e, 

na sequência, constroi uma tabela de grande dimensão com os segmentos da colunas e as 

normas nas linhas.  

Conforme mostra a demostração gráfica da Figura 14, as classes interagem entre si, 

porém com cores distintas por classe dentro do plano fatorial. O texto unificado de respostas de 

duas entrevistas produziu, a partir do software Iramuteq na classificação hierárquica 

descendente, quatro classes de formas lexicais com importância relativa de cada uma. Baseado 

no plano fatorial na Figura 14, o gráfico distribui as variáveis e, com isso, consegue-se avaliar 

visualmente sua posição e associação à classe. Por meio das posições de classes, duas delas têm 

grande distinçao no espaço fatorial enquanto outras duas têm associação mais presente. Na 

análise das clases distintas, identifica-se o comportamento das formas dessas classes e entende-

se sua distinção e associação. 
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Figura 14 - Formas lexicais distribuídas no plano fatorial de correspondência por classes distintas por cores 

 
Fonte: elaborado pelo software Iramuteq. 

Na descrição das entrevistas dos gestores de empresas de tecnologia logística, o software 

entendeu que a estrutura textual formada pelas respostas de entrevistas pode ser dividida em 

duas grandes classes, com formas lexicais associadas. Dessas duas classes, uma delas gerou 

mais duas subclasses distintas, de formas lexicais associadas, relacionadas ao mesmo assunto 

de todos os respondentes. O software identificou, no texto unificado das entrevistas, um total 

de quatro classes, classificadas de acordo com uma associação lexical.  

A 1ª classificação, com 24,4% das palavras associadas, corresponde ao potencial de 

desenvolvimento e às conexoes tecnológicas com as atividade logísticas de entrega. As formas 

entender, associar, tirar, ter, pessoa, mundo, tecnologia, desenvolvimento, digitar e pessoa 

foram identificadas nas entrevistas de todos os gestores de empresas de tecnologia em uma 

associação lexical quando da abordagem dos recursos tecnológicos disponíveis para melhor 

desempenho da atividade de logística de entrega. Essa classe lexical liga os gestores de 

tecnologia logística ao objetivo da pesquisa, relacionado diretamente com a logística de última 

milha. 

A 2º classificação, com 21,8% das palavras associadas, tem correspondência com o 

fluxo operacional das empresas de tecnologia de logística. As formas  mandar, aplicativo, moto, 

rota lá, estar, informação, última milha, operador, mão, dirigir, receber, entregador e médio têm 

associação lexical quando os gestores falam da estrutura administrativa  habilitada para atender 

à demanda de distribuição logística. 
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A 3ª classificação, com 26,9% das palavras associadas, corresponde ao nivel de 

ocupação e satisfação dos operadores, relacionado com a tividade desenvolvida. As formas ano, 

jornal, revista, depois, conhecer, network, época, Brasil, trabalhar, relacionamento, executivo, 

avião, oprotunidade, migrar, logístico e interior têm associação lexical com ocupação, 

habilidade e empregabilidade dos gestores e pessoal nas respostas das entrevistas. A logística 

de última milha evoluiu a partir das diminuição de tamanho dos pacotes vindos do e-commerce, 

e, aproveitando a logística de entrega de jornais e revista, migraram para as mídias digitais. 

A 4ª classificação, também com 26,9% das formas associadas, corresponde diretamente 

à estrutura operacional gerenciada pela empresas de tecnologia. Está relacionada com operações 

logísticas em geral e de organização de modal logístico. As formas caminhão, caminhoneiro, 

achar, mais, carga, plataforma, fiorino, acesso, rápido, frete e prestar indicam uma associação 

lexical dos textos extraídos das respostas das entrevistas dos respondentes gestores de empresas 

de tecnologia sobre implatação de gerenciamento logístico baseado em tecnologia. 

“Aí seguindo essa lógica, daí essa grande vantagem, pelo menos da nossa 

tecnologia aqui, que a gente consegue tornar, essa conexão entre a empresa que 

está buscando o serviço, e o caminhoneiro que vai prestar o serviço, da forma mais 

efetiva possível. Seja numa longa distância, seja numa rota curta como e o caso aí 

da última milha” (Respondente BH). 

Figura 15 - Dendrograma – Classificação hierárquica descendente – CHD 

 

Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 

Na Figura 14, observa-se que duas classes têm formas no espaço fatorial, com 

associação mais presente. Já na Figura 15, essas classes (1 e 2) também se confirmam, com 
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associação de formas relacionadas com o potencial de desenvolvimento e as conexões 

tecnológicas, com as atividades logísticas de entrega com fluxo operacional das empresas de 

tecnologia de logística. Enquanto a classe 3 tem correspondência com ocupação, satisfação e 

empregabilidade, na classe 4, suas formas associadas correspondem somente à estrutura 

operacional. 

5.2.3.2 Análise de similitude de entrevistas de gestores de empresas de tecnologia logística 

Nessa análise, o software mostra como o texto foi construido, possibilitando identificar 

as ocorrências entre as formas lexicais, e seu resultado traz indicações de conexidade entre as 

formas lexicais, auxiliando na identificação da estrutura do conteúdo textual resultante das 

entrevistas. É uma das análises mais usadas pelos pesquisadores.  

Essa análise não mostra apenas frequência. Ela faz uma contextualização, mostrando a 

relação lexical no discurso. Quanto maior o tamanho da palavra no plano fatorial, mais 

importante no discurso, mais ela foi citada, e quanto mais expesso o traço que conecta as 

palavras, mais forte a relação entre elas.  

Figura 16 - Árvore de classificação de análise de similitude com destaque das conexões entre as formas lexicais 

 
Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 

Então, interpretando o plano fatorial da Figura 16, o resultado destaca as formas centrais 

mais relevantes e as relações mais significativas, e sintetiza o discurso das entrevistas dos 
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gestores de empresas de tecnologia logística. As formas fazer, estar, gente, empresa, ir, 

tecnologia, operador e aplicativo têm uma forte conexão com a forma “ser”, além de forte 

associação lexical com o plano estratégico das empresas de tecnologia logística de transporte 

entrevistadas. As formas carga, pessoal, kombi, entrega chegar, atividade, moto, caminhão, 

onibús, crowdshipping e celular têm uma forte conexão com a forma “ter” e uma forte 

associação lexical com o plano operacional das empresas de tecnologia de transporte 

entrevistadas. 

Na identificação da estrutura do conteúdo textual resultante das entrevistas, identificado 

anteriormente com as formas “ser” e “ter”, existe a mais forte e expessa conexão entre elas, 

permitindo identificar o formato das empresas de tecnologia de transporte, baseado no plano 

estratégico e operacional. A seguir, na Figura 17, essa análise resume as conexões de uma 

operação logística de entrega e as extenções de operaçãoes até a última milha.  

Figura 17 - Árvore de classificação de análise de similitude com destaque das comunidades 

 
Fonte: elaborada pelo software Iramuteq. 

Analisando a árvore de classificação de similitude com destaque das comunidades, na 

Figura 17, as comunidades lexicais estão relacionadas com formas dentro do mesmo contexto 

interpretativo nas entrevistas. Desse modo, as formas, em cada comunidade, estão inseridas no 

mesmo contexto. A frequência da comunidade da forma “fazer” conecta mais intesamentente 
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com parceiro, embarque, arquitetura, pergunta, transferência e processo. Já a frequência da 

comunidade da forma “ir” já conecta mais intensamente com pegar, Governador Valadares, 

ocorrência, pegar, afastar, percpção etc. Na comunidade em que aparece a maior forma “ser”,  

conecta mais intesamente com estar, gente, empresa, tecnologia, operador, aplicativo, 

transportar etc. Na comunidade da forma “ter”, estão conectadas mais intensamente com 

entregador, entrega, funcionar, network, kombi, crowdshipping, acesso etc. Importante salientar 

que todas as comunidades estão relacionadas diretamente com a operação de logística de última 

milha identificadas pelo software na análise das entrevistas de gestores de empresas de 

tecnologia logística e percebidas na região de estudo do caso. 
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Quadro 2 - Resumo de como as tecnologias digitais estão sendo empregadas para habilitar o crowdshipping na logística de última milha 

 

Resultados alcançados 

 Recursos tecnológicos 

que subsidiam a 

logística de última 

milha 

Probabilidades de 

se construir um 

novo viés econômico 

em torno da 

logística de última 

milha, usando as 

tecnologias digitais 

Crowdshipping como 

uma alternativa para 

logística de última milha 

Como os aplicativos 

de mobilidade urbana 

podem favorecer essa 

modalidade logística 

(crowdshipping)? 

Quais os perfis de 

operadores não 

profissionais 

atuantes na 

logística de última 

milha? 

Quais são os atributos 

identificados na revisão 

de literatura para 

avaliação de tecnologias 

digitais aplicadas ao 

crowdshipping e se são 

válidos? 

Operadores 

de entrega 

Smartphones, tablets e 

laptops com aplicativo 

de logística embasados 

facilitam a conexão com 

mercadorias para 

entrega, bem como 

traçar melhor rota e 

rastreio e confirmação 

de entrega em tempo 

real. Os aplicativos de 

entrega conectam um 

verdadeiro exército de 

entregadores na região 

de estudo. As vendas 

online na região 

suportam a multidão, 

além de outras entregas 

potencializadas com 

essa crescente demanda 

de entregas. 

Identificou-se em 

todos os operadores 

de uso de tecnologia 

logística. O avanço 

da internet 

proporcionou a 

adoção de mais 

ferramentas de 

controle, compras, 

logística, 

rastreamento etc. Os 

maiores aplicativos 

de entrega estão 

presentes na região. 

A maioria dos 

entregadores veio das 

entregas de jornais e 

revistas, assim como de 

taxistas que 

compartilhavam 

transporte de pessoas com 

entregas de pacotes. Com 

o fim da mídia escrita e o 

aumento do volume de 

pacotes das vendas online, 

os operadores 

consolidaram a entrega de 

última milha. 

Com as incertezas de 

vagas de emprego, a 

pandemia acelerou o 

surgimento de novas 

alternativas de geração 

de renda. Assim, 

qualquer pessoa estaria 

habilitada à condição de 

entregador para assumir 

demandas de entrega a 

pé, de bicicleta, de 

moto, de carro etc. 

Pessoas comuns, 

não profissionais, 

que têm 

disponibilidade e 

necessidade de 

ganho extra, 

entregadores 

regulares de rota 

específica com 

ociosidade, 

transporte de 

pessoas com 

ociosidade de 

lotação. 

A plataforma combinará 

interesses (remetente e 

destinatário) e 

disponibilidades 

(crowdshipper). A partir 

das compatibilidades, 

viabilizará a entrega por 

meio da mobilidade 

compartilhada, com o uso 

de veículos particulares 

em rotas usuais, 

proporcionando 

complemento de renda e 

concorrência nos serviços 

de compartilhamento de 

entrega e pessoas. 

Gestores de 

CD 

Uso de ERP, WMS e 

aplicativos de logística 

conecta com os esforços 

colaborativos da 

logística de última milha 

na região. Todos os 

gestores de CDs 

entrevistados dizem ser  

A rapidez, o controle 

e a redução de custos 

na logística foram 

percebidos nas 

entrevistas de 

gestores. A 

terceirização avançou 

e, junto, vieram  

Diante da disponibilidade, 

cada vez mais acentuada, 

de entregadores, os 

gestores de CDs agregam 

mais entregadores 

terceirizados. 

Consequentemente, o 

fluxo de mercadorias e  

Aumento da 

terceirização, 

diversificação das 

entregas, diminuição 

dos pacotes e 

compartilhamento de 

CDs. 

Os gestores 

habilitam terceiros 

de vários perfis, de 

acordo com a 

demanda de 

entrega. 

Integração com redes de 

pick-up e drop-off 

(PUDO), que são pontos 

de coleta e/ou de 

recebimento para troca. É 

uma rede de apoio à 

logística de distribuição 

com pontos de transbordo. 
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(Continua) 

Resultados alcançados 

 Recursos tecnológicos 

que subsidiam a 

logística de última 

milha 

Probabilidades de se 

construir um novo 

viés econômico em 

torno da logística de 

última milha, 

usando as 

tecnologias digitais 

Crowdshipping como 

uma alternativa para 

logística de última 

milha 

Como os aplicativos de 

mobilidade urbana 

podem favorecer essa 

modalidade logística 

(crowdshipping)? 

Quais os perfis 

de operadores 

não profissionais 

atuantes na 

logística de 

última milha? 

Quais são os atributos 

identificados na revisão 

de literatura para 

avaliação de tecnologias 

digitais aplicadas ao 

crowdshipping e se são 

válidos? 

Gestores de 

tecnologia 

de logística 

Os gestores de empresas 

de aplicativos 

entrevistados 

informaram que atuam 

em todo o Brasil, e, 

consequentemente, 

conectam-se com os 

operadores de 

Governador Valadares. 

Os aplicativos de 

logística 

democratizaram a 

logística de entrega. 

Por meio deles, foi 

possível que 

entregadores comuns 

tivessem acesso às 

entregas nas rotas 

compatíveis com suas 

disponibilidades e 

lotações. 

A disponibilidade de 

aplicativos de tecnologia 

de logística em função 

do aumento da 

quantidade de pacotes 

das vendas online. 

Maior adesão dos 

operadores aos 

aplicativos de entrega e 

gerenciamento da 

entrega em função do 

modal. Adesão de novas 

modalidades de entrega 

para pequenas 

distâncias, como a pé, de 

bicicleta etc. 

Gestores de 

aplicativos 

disponibilizam 

demandas de 

entregas que 

atendem a uma 

grande variedade 

de usuários 

entregadores. 

Plataformas online 

organizam a entrega de 

mercadorias/encomendas 

ao longo de rotas de 

viagens planejadas. O 

modelo fundamenta-se no 

processo de interação 

entre remetente e 

destinatário e 

crowshippers, que inclui 

as tratativas negociais. 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo teve como objetivo principal verificar as atribuições da literatura da 

logística para conduzir e estudar o conceito de crowdshipping como uma alternativa para a 

logística de última milha, além de verificar como essa operação logística está presente na região 

do estudo de caso, contemplando todas as variáveis necessárias. Por meio de uma abordagem 

qualitativa, através do método de estudo de caso único, pelo qual foram levantados dados do 

potencial logístico da região de estudo, constatou-se que a mesorregião do VALE DO RIO 

DOCE, representada por seu principal hub logístico, a cidade de Governador Valadares, está 

presente de forma espontânea nas entrevistas realizadas para o estudo. Alguns dos aspectos 

identificados nas entrevistas puderam ser confirmados por meio da análise dos dados 

estruturados dos registros de ocorrências da aplicação. 

A abordagem qualitativa deste estudo não tinha como premissa testar as relações entre 

as variáveis presentes na literatura, tampouco validar se todas estão presentes no estudo, mas 

sim, pretendia identificar possíveis atributos que pudessem compor e fornecer uma visão ampla 

sobre diferentes aspectos da operação de logística de última milha e a presença e contribuição 

que o crowdshipping pode ter sobre ela na região, identificando os recursos de mobilidade 

locais adequados a essa operação, assim como os benefícios que podem proporcionar aos seus 

operadores. Como exemplo identificado nas entrevistas, tem-se: 

“Igual eu te falei, eu faço pequenos fretes para as pessoas, tipo assim, precisa de 

uma encomenda aqui de Valadares para Aymores, uma coisa pessoal deles. aí eu 

pego. Eu costumo dizer que um depende do outro, eu não consigo sobreviver sem 

fretinhos por fora, e nem consigo sobreviver só com os fretes da empresa parceira. 

Uma coisa segura a outra. Não tem como ficar sem um dos dois” (Respondente 

VDC). 

Talvez devido ao estudo focar-se em uma única região, não foi possível mensurar todas 

as referências, mas abrir espaço para novas abordagens que surgirem e possibilitar evoluir em 

novos estudos. Mesmo assim, a partir dos resultados de análise desta pesquisa, constataram-se 

elementos que merecem atenção especial das organizações e dos operadores de logística de 

entrega, para conexão às novas modalidades logísticas embarcadas na tecnologia. 

Nas entrevistas de operadores de CDs e operadores de entrega, percebeu-se uma 

multidão de operadores de entrega fracionada (crowdshippers) em toda região de influência do 

hub de Governador Valadares. Os operadores de entrega consideram-se realizados quanto à 

empregabilidade, desenvolvendo uma atividade profissional prazerosa e com potencial de 
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rentabilidade. Eles consideram a atividade como uma escola de empreendedorismo, 

condicionando-os à busca de conhecimento de uso das tecnologias e disciplinando-os ao 

planejamento e cumprimento de metas. 

“Olha, o seguinte, a gente tem o serviço terceirizado, nós somos terceirizados, né, 

a gente só transporta a carga, E nós temos o serviço terceirizado com taxistas, 

também tenho no vale do Jequitinhonha, eu terceirizo o serviço, aonde eu não posso 

ir, vai uma pessoa que mora ali na cidade, ela está vindo pra buscar um passageiro 

e acaba fazendo um serviço terceirizado pra nós, eu não sei quantos eles são, mas 

eles devem ser mais de 20 ou 30 por ai. É, a gente tem carga também compartilhada 

com distribuidor, digo, um transportador agente faz essa carga compartilhada com 

ele né” (Respondente JRRB).   

Nas entrevistas de gestores de empresas de tecnologia logística, constatou-se que os 

operadores de entrega fracionada na última milha vieram da migração de outras operações de 

entrega que deixaram de existir em função de demanda. Tem-se como exemplo as mídias 

escritas, como jornais e revistas, baseadas em uma entrega orgânica, que foram substituídas 

pelas mídias digitais, fazendo com que esses entregadores procurassem outras atividades.  

Do ponto de vista dos resultados obtidos através das entrevistas com operadores 

logísticos, os operadores de novas tecnologias logísticas afirmam que as modalidades logísticas 

foram se adaptando às novas realidades. A seguir, apresenta-se parte entrevista com o Gestor 

de empresas de Tecnologia Logística. 

Marivaldo Alves – Mas é você que tem esses parceiros no Brasil inteiro, ou são 

outras empresas que contratam seu aplicativo? 

Respondente MP – Não, pra formar essa rede, aí que entra nossa network, ou seja, 

por ter trabalhado em logística de entrega, os antigos distribuidores de jornal e 

revista, migraram para o transporte de encomendas, ou seja, toda equipe de 

entrega é formada por ex distribuidores de jornais e revistas. 

Identificou-se também um crescimento de entregas fracionadas em função da 

disseminação da internet e melhoria das vias de acesso ao interior, surgindo novas comunidades 

de consumo por meio de compras on-line, assim como facilidades de entrega proporcionadas 

pelos algoritmos de logística de entrega. A seguir, expõe-se resposta do Gestor Logístico de 

CD. 

“Eu disse que no ano passado a minha carga era de 550 kg e que chegaria a 250kg 

por CTR-c em breve, eu estou dizendo que no futuro a carga será menor, porque 

todos grandes transportadoras do brasil estão reduzindo o tamanho das cargas, 

para atender as vendas online, isso é notório nos grandes embarcadores. Existe um 

grande trabalho para diminuir o tamanho de cada volume e ficar melhor a entrega 

na última milha, pois é melhor e mais barato entregar de moto que em caminhão. 
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Então você diminui o tamanho da carga, e seu lucro fica melhor” (Respondente 

AFDA). 

Os operadores de entrega passaram a compreender como os aplicativos de logística 

podem favorecer essa logística de entrega fracionada. Muitas entregas da última milha saem da 

mira de grandes transportadoras em função do baixo valor agregado e da complexidade da 

entrega, proporcionando um baixo retorno do frete. Assim, necessariamente, essa entrega passa 

a ser viabilizada para entregadores não profissionais que operam exclusivamente no fracionado, 

conforme aponta o Gestor de empresas de Tecnologia logística: 

“Como a gente é um integrador, tudo é a base de compartilhamento, ou seja, a 

gente não tem uma estrutura própria, nenhum ativo. Nós não temos galpão, não 

temos Kombi, não temos caminhão, não temos nada, o que nós temos são parcerias, 

que são conectadas digitalmente, esse é o nosso diferencial, então por exemplo, sua 

pergunta: sua empresa presta serviço de logística de última milha? Sim, como é 

que eu faço isso? Eu faço a coleta aqui na origem com parceiros que usa aplicativo 

que nossa empresa desenvolveu, então eu tenho em tempo real o embarque, o 

horário, ou quantitativo de quantidade de volume, dimensão, tudo isso é feito pelo 

nosso próprio terceirizado, por que ele baixa o aplicativo no Google play, então se 

eu tiver que fazer uma coleta lá em Goiânia, eu vou ter um parceiro lá que vai fazer 

coleta, que vai usar meu aplicativo, eu vou ter em tempo real a informação de 

coleta” (Respondente MP). 

Identificou-se também, em todas as entrevistas, uma mudança radical nos perfis de 

operadores não profissionais atuantes em cidades caracterizadas como polo regional de 

distribuição, suas motivações em ter seu próprio negócio e como podem ser incentivados para 

operar na logística de última milha. Todos os operadores surgem como prestadores de serviços 

eventuais, sem controle de horário e com remuneração proporcional ao seu desempenho. Ainda, 

em função dos tipos de recursos de mobilidade para entrega, os operadores podem exercer a 

função de entregador a pé, bicicleta ou motocicleta, sem investimento inicial. 

“Vamos lá, como a gente é uma plataforma, agente conecta as transportadoras, as 

empresas, que precisam contratar o caminhoneiro, com o caminhoneiro. Então o 

fato de sermos uma plataforma, é, e quando a gente desenhou isso, agente desenhou 

de uma forma para ser o mais inclusiva possível. Então o que significa isso? 

Significa que a gente consegue atender qualquer tipo de veículo, qualquer tipo de 

rota, e qualquer tipo de característica de produto. Ai naturalmente a última milha 

está coberta. Na pratica, já respondendo aqui, a gente não presta o serviço de fato, 

de logística, o que a gente faz é, a gente conecta as empresas que precisam e que 

presta esse tipo de serviço, com o caminhoneiro que vai executar o serviço. E aí 

seguindo essa lógica, daí essa grande vantagem, pelo menos da nossa tecnologia 

aqui, que a gente consegue tornar, essa conexão entre a empresa que está buscando 

o serviço, e o caminhoneiro que vai prestar o serviço, da forma mais efetiva 
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possível. Seja numa longa distância, seja numa rota curta como e o caso aí da 

última milha” (Respondente AFDA). 

 

“O Mobile é muito mais fácil usar através do operador terceirizado. Quando eu 

jogo os recursos mobile dentro da frota, é o motorista que não tem celular, é o 

motorista que não quer usar o celular dele, é o motorista exigindo aparelhos de 

última geração. Enquanto no terceiro a vantagem é astronômica, ele já vem 

equipado com os recursos tecnológicos necessários, com os aplicativos 

necessários. Veja bem, é diferente, você tem um motorista de 20 anos de empresa 

que nunca usou o cel., aí você não consegue fazer esse motorista usar celular, e 

aprender usar os recursos (tecnologia) embarcados. Aí você tem que dispensar o 

motorista, que está difícil no mercado” (Respondente AFDA). 

Um investimento inicial que proporciona escalabilidade e capilaridade faz-se necessário 

em aparelhos inteligentes de comunicação, os chamados smartphones. Por meio desses 

aparelhos, os entregadores conectam aplicativos, e conseguem ter informações em tempo real 

e controle de operações, proporcionando melhor desempenho e, consequentemente, maior 

rentabilidade. 

Com o crescimento do comércio on-line e a consequentemente diminuição do tamanho 

de pacotes, aumentou a rentabilidade do transporte de lotação e diminuiu o custo de entrega da 

última milha. O transporte de lotação concentra maior valor agregado com o aumento da 

quantidade de pacotes, e o operador da última milha consegue maior volume de entrega por 

rota, aumentando seu faturamento. Esse fenômeno foi constatado nas entrevistas dos gestores 

de CDs e operadores de entrega, potencializando o mercado logístico de Governador Valadares 

com o surgimento de novas empresas e mais entregadores de última milha. 

“Meu trabalho é diminuir o tamanho da carga. E volumes de menor peso em função 

da diminuição do volume de pacote, o tamanho da carga no brasil está diminuindo, 

e do crescente do volume de vendas on-line. Existe as transferências que elas vão 

partir para o ferroviário e para o fluvial, veja só, a migração para transporte por 

aplicativo será uma realidade, o terceiro vai funcionar e está se tornando uma 

modalidade mais viável que o motorista funcionário condutor de transportes. Eu 

vejo uma dificuldade de uso dos motoristas das antigas para uso das ferramentas 

digitais. Enquanto isso os motoristas de carros pequenos estão com escolaridade, 

e conhecimento de uso das ferramentas, ou estão se habilitando para isso. Um 

exemplo: hoje em dia o analfabeto não tira CNH, as pessoas das antigas, tem 

motoristas analfabeto ou semianalfabeto” (Respondente AFDA). 

Se as entidades de classe e os gestores públicos e de empresas conseguirem entender 

essa dinâmica logística do hub regional de Governador Valadares, pode surgir um grande polo 

comercial metropolitano sustentado com uma população de 1,8 milhões de habitantes em um 

raio de 100 km. Além disso, se considerarem-se as integrações logísticas capazes de alcançar 
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um raio de mais apenas 50 km, totalizando 150 km a partir de Governador Valadares, segundo 

o IBGE, esse polo comercial metropolitano passa a ter uma população consumidora em torno 

de 2,5 milhões de habitantes.  

Foi observado através das entrevistas com gestores de CDs que o volume de entrega 

aumentou consideravelmente quando comparado às estruturas existentes no passado, todavia, 

os sistemas de roteirizações e os meios de entregas tornaram-se mais eficientes e com maior 

rapidez da entrega, com menor ociosidade de veículos em circulação. 

“Meu trabalho é diminuir o tamanho da carga. e volumes de menor peso em função 

da diminuição do volume de pacote. O tamanho da carga no brasil está diminuindo 

a cada dia, em função do crescente volume de vendas online” (Respondente 

AFDA). 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista com os gestores de operação logística 

Entrevista Individual - Questionário Semiestruturado 

 

O objetivo desse questionário é levantar as características operacionais e demográficas 

dos prestadores de serviços que fazem entregas do último trecho e identificar a prática, em 

detalhes, das operações logísticas que ocorrem na mesorregião do Vale do Rio Doce, a dinâmica 

dos operadores e as tecnologias adotadas. Também serão observados aspectos operacionais, 

econômicos e sociais da realidade dos operadores não profissionais de logística de última milha 

com e sem plataformas digitais. 

O questionário está sendo aplicado com a finalidade de oferecer elementos para uma 

pesquisa que avalia a realidade da logística de última milha na mesorregião do leste mineiro. A 

pesquisa é para utilização em um trabalho de conclusão de disciplina, no Mestrado em Gestão 

Empresarial na Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial (EBAPE) da 

Fundação Getúlio Vargas. 

As respostas fornecidas são de grande importância para descrição da realidade 

operacional envolvida, e temos o compromisso de garantir o sigilo de todas as respostas. 

 

Instruções de respostas: 

 

Seguem os questionamentos para prévia análise. 

 

 Cada questão é composta de assuntos acerca do tema, em que o respondente fará uma 

abordagem específica ou genérica, como achar melhor. 

 A pesquisa ocorrerá através de plataforma Zoom. Será gravada para posterior 

transcrição.  

Roteiro para entrevistas com os usuários: 

 

1. Questões Gerais 

 

a. Nome;  

b. Cargo/Função: 

c. Área de formação: 

d. Área da atuação: 

 

2. Processo gerencial da logística 

 

a. Quanto à logística: própria ou terceirizada, ou ambos 

b. Sua empresa presta serviço de logística de última milha? 

c. Em caso de terceirizado, qual método para identificar o terceiro? 

d. Compartilhamento de carga com outras transportadoras. 

 

3. Atores ligados à logística última milha  

 

a. Do frete próprio. 

b. Do terceiro. 

 

4. Percepção quanto a novas tecnologias e intenção de uso 
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a. Comente o seu nível de conhecimento sobre os recursos tecnológicos disponíveis na 

logística.  

b. Quais tecnologias usadas na gestão de entrega de última milha (ERP, APP, GPS etc.). 

Qual o mais usado? 

c. Quais as vantagens de frete por aplicativo? 

d. Qual disponibilidade de prestadores de serviço de transporte terceirizado? 

e. Consegue atender sua demanda com frete de terceiro por aplicativo? 

 

5. Complexidade e usabilidade de tecnologia 

 

a. Fale sobre os aspectos de facilidade de uso de app para transporte de última milha. 

b. Quais impactos na transição de tecnologia geraram dificuldade para uso do novo? 

 

6. Área de atuação através do hub de Governador Valadares, MG 

 

 Segundo dados do IBGE de 2018, os 108 municípios da mesorregião do Vale do Rio 

Doce são compostos por uma área de 41.713 km² e população de 1.709.265 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 41,0 habitantes/km². Localizada estrategicamente em uma 

região, cortada por importantes rodovias e uma das ferrovias com grande tráfego de mercadorias 

do Brasil, destaca-se por sua proximidade com três grandes regiões metropolitanas (Belo 

Horizonte, Vitoria e salvador). 

 

a. Quantas cidades são atendidas? 

b. Que tipo de transporte é/são mais usado(s)? Fale sobre todos. 

c. Como conectar prestadores de serviços para logística de última milha? 

d. Já tem grupo de contatos específico por cidade ou prioriza app? 

e. Existe estrutura de hub compartilhado por várias empresas em Governador Valadares, 

onde operadores retiram produtos? 

 

7. Impacto 

 

a. Como as novas tecnologias contribuíram na logística da mesorregião do leste mineiro? 

b. Qual sua percepção social desse tipo de logística? 

c. Qual percepção dos operadores logísticos? 

 

8. Questões adicionais que poderão surgir ao longo das entrevistas 
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APÊNDICE B - Entrevista com os operadores não profissionais de logística 

Entrevista Individual - Questionário Semiestruturado 

O objetivo desse questionário é levantar as características operacionais e demográficas 

dos prestadores de serviços que fazem entregas do último trecho e identificar a prática, em 

detalhes, das operações logísticas que ocorrem na mesorregião do Vale do Rio Doce, a dinâmica 

dos operadores e as tecnologias adotadas. Também serão observados aspectos operacionais, 

econômicos e sociais da realidade dos operadores não profissionais de logística de última milha 

com e sem plataformas digitais. 

O questionário está sendo aplicado com a finalidade de oferecer elementos para uma 

pesquisa que avalia a realidade da logística de última milha na mesorregião do leste mineiro. A 

pesquisa é para utilização em um trabalho de conclusão de disciplina, no Mestrado em Gestão 

Empresarial na Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial (EBAPE) da 

Fundação Getúlio Vargas. 

As respostas fornecidas são de grande importância para descrição da realidade 

operacional envolvida, e temos o compromisso de garantir o sigilo de todas as respostas. 

 

Instruções de respostas  

Seguem os questionamentos para prévia análise. 

 

 Cada questão é composta de assuntos acerca do tema, em que o respondente fará uma 

abordagem específica ou genérica, como achar melhor. 

 A pesquisa ocorrerá através de plataforma Zoom. Será gravada para posterior 

transcrição.  

Roteiro para entrevistas com os usuários 

1. Questões pessoais 

a. Nome: 

b. Cargo/Função: 

c. Escolaridade e área de formação: 

d. O trabalho compromete o tempo que você dedica à sua formação educacional? 

e. Cidade de residência e rota de atuação. 

 

2. Questões profissionais 

a) Qual foi a sua última ocupação? 

b) Qual a sua ocupação principal? 

c) Qual a sua ocupação secundária? 

d) Quantas pessoas fazem parte do seu núcleo familiar? 

e) Há quanto tempo você exerce atividade de transporte alternativo? 

 

3. Conexões com a logística 

a) O que te levou a trabalhar com entregas utilizando seus recursos de mobilidade? 

b) Qual ferramenta de logística para identificar mercadorias ou pessoas para transportar?  

c) Usa grupos de contato pra identificar serviços? Qual meio de contato? 
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d) Usa alguma ferramenta digital para conexões com transporte de pessoas e mercadorias? 

e) Há quanto tempo você exerce atividade de transporte alternativo vinculada à plataforma 

digital? 

f) Existe estrutura de hub compartilhado por várias empresas em Governador Valadares, 

onde operadores retiram produtos? 

 

4. Disponibilidade para operações logísticas 

a) Qual a quantidade de horas por dia e semana que você trabalha com a plataforma digital? 

b) Qual a quantidade de dias por semana que você trabalha com logística? 

 

5. Questões legais  

a) Você tem cadastro de Microempreendedor Individual e contribui para a Previdência 

Social? 

b) Você faz algum tipo de recolhimento para a Previdência Social? 

 

6. Apoio institucional 

a) A plataforma digital fornece algum tipo de seguro pelo desempenho das atividades que 

você exerce? 

b) A plataforma digital oferece algum tipo de subsídio no transporte de mercadorias? 

 

7. Perspectivas atuais e para o futuro 

1. Você está à procura de outras oportunidades no mercado de trabalho? 

2. Você tem o sentimento de estar atuando como empreendedor? 

3. Por que se sente empreendedor? 

 

8. Questões adicionais que poderão surgir ao longo das entrevistas 

 

  



84 

 

APÊNDICE C - Entrevista com gestores de tecnologia logística de última milha 

Entrevista Individual - Questionário Semiestruturado 

O objetivo desse questionário é levantar as características operacionais e demográficas 

dos prestadores de serviços que fazem entregas do último trecho e identificar a prática, em 

detalhes, das operações logísticas que ocorrem na mesorregião do Vale do Rio Doce, a dinâmica 

dos operadores e as tecnologias adotadas. Também serão observados aspectos operacionais, 

econômicos e sociais da realidade dos operadores não profissionais de logística de última milha 

com e sem plataformas digitais. 

O questionário está sendo aplicado com a finalidade de oferecer elementos para uma 

pesquisa que avalia a realidade da logística de última milha na mesorregião do leste mineiro. A 

pesquisa é para utilização em um trabalho de conclusão de disciplina, no Mestrado em Gestão 

Empresarial na Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial (EBAPE) da 

Fundação Getúlio Vargas. 

As respostas fornecidas são de grande importância para descrição da realidade 

operacional envolvida, e temos o compromisso de garantir o sigilo de todas as respostas. 

 

Instruções de respostas  

Seguem os questionamentos para prévia análise. 

 

 Cada questão é composta de assuntos acerca do tema, em que o respondente fará uma 

abordagem específica ou genérica, como achar melhor. 

 A pesquisa ocorrerá através de plataforma Zoom. Será gravada para posterior 

transcrição.  

Roteiro para entrevistas com os usuários 

 Questionário 1  

1. Questões Gerais 

a. Nome: 

b. Cargo/Função: 

c. Área de formação: 

d. Área da atuação: 

 

2. Processo gerencial da tecnologia logística 

a. Sua empresa presta serviço de logística de última milha? 

b. Qual característica da tecnologia da sua empresa é aplicada na última milha?  

c. Qual método usado para propagação da tecnologia? 

 

3. Atores 

a. Quem é seu cliente potencial na última milha? 

b. Como os usuários se conectam em busca do serviço? 

c. Quais vantagens de frete por aplicativo? 

d. Qual disponibilidade de prestadores de serviço para transporte terceirizado? 

e. Quais barreiras encontradas para usuários acessarem sua tecnologia? 
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4. Percepção quanto a novas tecnologias e intenção de uso 

a. Como as tecnologias digitais então sendo empregadas para habilitar crowdshipping na 

logística de última milha?                     

b. Que perspectivas de melhoria a tecnologia da sua empresa pode proporcionar para 

logística de última milha? 

c. Que avanços tecnológicos podem causar maior transformação na logística de última 

milha? 

 

5. Complexidade e usabilidade 

a. Fale sobre os aspectos de facilidade de uso de App para transporte de última milha. 

c. Quais impactos na transição de tecnologia geraram dificuldade para uso da nova? 

 

6. Área de atuação 

a. Qual área de abrangência da sua tecnologia está diretamente ligada à logística de última 

milha? 

b. Que tipo de transporte são mais usados? 

c. Como conectar prestadores de serviços para logística de última milha? 

d. Já tem grupo de contatos específico por cidade? Ou prioriza algum APP? 

 

7. Tempo de entrega 

a. Quanto tempo de entrega é previsto através da sua tecnologia? 

b. Qual índice de atraso? 

 

8. Impacto 

a. Qual percepção social desse tipo de tecnologia de logística? 

b. Como as tecnologias digitais então sendo empregadas para transformação social dos 

operadores? 

c. Qual percepção dos operadores logísticos? 

 

8. Questões adicionais que poderão surgir ao longo das entrevistas 
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