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Resumo

O avanço e o crescimento das transações virtuais, frequentemente com o apoio de
operações logísticas, configuraram-se como grandes desafios ao e-commerce,
principalmente para o comércio B2C – Business to Consumer – ou seja, onde estão
envolvidos produtos físicos da empresa diretamente para o comprador final. Esta
dissertação busca estudar o serviço logístico do e-commerce na perspectiva do
consumidor. Com esse propósito desenvolveu-se a questão orientadora da pesquisa
“como o consumidor avalia o serviço logístico prestado pelo e-commerce”. Para a
consecução do objetivo formulado foi delineada uma pesquisa de natureza descritiva
quantitativa. A pesquisa survey foi disponibilizada por meio da internet e
proporcionou uma amostra composta por 1095 questionários respondidos e destes
1010 questionários completos. As questões foram formuladas visando a avaliação
dos componentes do serviço logístico do e-commerce mediante a escala de Likert
de cinco pontos. Inicialmente foi realizada uma auditoria de qualidade dos dados
obtidos, utilizando as técnicas de MVA – Missing Data Analysis e de identificação de
outliers. A seguir foram conduzidos testes visando a verificação de adequação da
amostra às suposições de linearidade e normalidade dos indicadores. A
confiabilidade da escala, visando mensurar a confiabilidade dos componentes do
serviço logístico, foi então avaliada utilizando o coeficiente Alfa de Cronbach. Na
sequência as variáveis e os construtos que representam o serviço logístico de
compras online foram analisados por meio da estatística descritiva, da estatística
inferencial e utilizando-se métodos de análise multivariada e equações estruturais.
Os resultados encontrados nessa pesquisa foram comparados com resultados
semelhantes descritos no referencial teórico, com vistas a subsidiar a apresentação
das conclusões do estudo. A mensuração da performance dos componentes do
serviço logístico permitiu um diagnóstico singular da logística do comércio eletrônico.
Concluiu-se que a logística do e-commerce pode ser caracterizada por três estágios,
fundamental, intermediário e avançado. Estes três estágios seguem a estrutura de
uma pirâmide, em cuja base estão localizados os componentes fundamentais do
serviço logístico: quantidade correta, produto correto, disponibilidade do produto e
facilidade de procedimentos. O estágio intermediário da pirâmide é formado pelas
dimensões da logística do e-commerce: rastreabilidade, agilidade da entrega e
recuperação de falhas. No ápice da pirâmide estão situados os construtos

avançados da logística do comércio eletrônico: flexibilidade do serviço e apoio pósentrega, completando assim um processo evolutivo de formação de competências
da logística do e-commerce.

Palavras-chave: E-commerce. Logística. Serviço logístico.

Abstract

The advancement and growth of virtual transactions, often supported by logistical
operations, have become major challenges for e-commerce, especially for the B2C
business - Business to Consumer - that is, where the company's physical products
are directly involved in the final buyer. This dissertation seeks to study the ecommerce logistics service from a consumer perspective. With this purpose, the
research question was formulated: "how does the consumer evaluate the logistics
service provided by e-commerce?". To answer the guiding question of the research,
was established the general objective of the study, focused on investigating how the
final consumer of online shopping evaluates the logistics of e-commerce. In order to
achieve the stated objective, a quantitative descriptive research was delineated. The
survey survey was made available through the internet and provided a sample
composed of 1095 questionnaires answered and of these 1010 complete
questionnaires. The questions were formulated to evaluate the components of the ecommerce logistics service using the Likert five-point scale. Initially, a quality audit of
the data obtained was performed, using the techniques of MVA - Missing Data
Analysis and identification of outliers. Next, tests were carried out to verify the
adequacy of the sample to the linearity and normality assumptions of the indicators.
The reliability of the scale, in order to measure the reliability of the logistics service
components, was then evaluated using the Cronbach Alpha coefficient. The variables
and constructs that represent the online shopping services were analyzed through
descriptive statistics, inferential statistics and using multivariate analysis methods
and structural equations. The results found in this research were compared with
similar results described in the theoretical reference, in order to subsidize the
presentation of the study conclusions. The measurement of the performance of the
components of the logistics service allowed a unique diagnosis of e-commerce
logistics. It was concluded that e-commerce logistics can be characterized by three
stages, fundamental, intermediate and advanced. These three stages follow the
structure of a pyramid, at the base of which are located the fundamental components
of the logistics service: correct quantity, correct product, product availability and ease
of procedures. The intermediate stage of the pyramid is formed by the dimensions of
e-commerce logistics: traceability, agility of delivery and recovery of failures. At the
apex of the pyramid are the advanced e-commerce logistics constructs: service

flexibility and post-delivery support, thus completing an evolving process of ecommerce logistics competence.

Keywords: E-commerce. Logistics. Logistic service.

Lista de Figuras

Figura 1 - Estatística do e-commerce ................................................................................. 19
Figura 2 - Comparação entre o modelo de comércio tradicional e o modelo de comércio
eletrônico ............................................................................................................................. 21
Figura 3 - Desafios do comércio eletrônico .......................................................................... 22
Figura 4 - Diferença entre logística tradicional e logística do e-commerce .......................... 23
Figura 5 - Dimensões da qualidade em serviço logísticos segundo a literatura.................... 28
Figura 6 - Modelo analítico da dissertação........................................................................... 31
Figura 7 - Participação do e-commerce nas compras em relação ao varejo físico ............... 32
Figura 8 - Dendograma ........................................................................................................ 62
Figura 9 - Mapa Espacial dos construtos logísticos ............................................................. 69
Figura 10 - Avaliação da qualidade do ajuste pela medida de Stress-I ................................ 70
Figura 11 -Scree Plot ........................................................................................................... 73
Figura 12 - Component Plot in Rotated Space ..................................................................... 77
Figura 13 - Modelo inicial de equações estruturais .............................................................. 80
Figura 14 - Modelo final de equações estruturais................................................................. 86
Figura 15 - Pirâmide da logística do e-commerce ............................................................... 94

Lista de Tabelas
Tabela 1 - Dados faltantes e Outliers ................................................................................... 45
Tabela 2 - KMO and Bartlett's Test ...................................................................................... 47
Tabela 3 - Teste KS de Kolmogorov-Smirnov para os indicadores ...................................... 48
Tabela 4 - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test para os construtos logísticos ................ 50
Tabela 5 - Disponibilidade de produtos ................................................................................ 51
Tabela 6 - Agilidade na entrega ........................................................................................... 52
Tabela 7 - Tentativa de melhora do indicador Alpha de Cronbach para o construto “agilidade
da entrega” .......................................................................................................................... 52
Tabela 8 - Quantidade correta ............................................................................................. 53
Tabela 9 - Entrega dos produto/correto sem dados ............................................................. 53
Tabela 10 - Rastreabilidade ................................................................................................. 54
Tabela 11 - Flexibilidade no serviço de prestado ................................................................. 54
Tabela 12 - Recuperação de falhas ..................................................................................... 55
Tabela 13 - Flexibilidade do procedimento........................................................................... 55
Tabela 14 - Apoio pós-entrega............................................................................................. 55
Tabela 15 - Escores e o desempenho ................................................................................. 56
Tabela 16 - Kruskal-Wallis Test ........................................................................................... 57
Tabela 17 - Test Statistics a,b ............................................................................................... 57
Tabela 18 - Mann-Whitney Test ........................................................................................... 58
Tabela 19 - Test Statisticsa .................................................................................................. 58
Tabela 20 - Mann-Whitney Test ........................................................................................... 59
Tabela 21 - Test Statisticsa .................................................................................................. 59
Tabela 22 - Construtos com as melhores avaliações ........................................................... 59
Tabela 23 - Construtos com avaliações regulares ............................................................... 60
Tabela 24 - Construto com a pior avaliação ......................................................................... 60
Tabela 25 - Agglomeration Schedule ................................................................................... 61
Tabela 26 - Cluster 1 ........................................................................................................... 63
Tabela 27 - Cluster 4 ........................................................................................................... 63
Tabela 28 - Cluster 2 ........................................................................................................... 63
Tabela 29 - Cluster 3 ........................................................................................................... 64
Tabela 30 - Comparação da classificação análise estatística com a categorização da análise
de Clusters .......................................................................................................................... 65
Tabela 31 - Wilcoxon Signed Ranks Test ............................................................................ 66
Tabela 32 - Test Statisticsb .................................................................................................. 66
Tabela 33 - Reclassificação dos construtos logísticos ......................................................... 67
Tabela 34 - Bondade do ajustamento .................................................................................. 70
Tabela 35 - Comparação da classificação análise estatística com a categorização da análise
de Clusters e com a localização no Mapa Espacial ............................................................. 71
Tabela 36 - Adequabilidade da amostra............................................................................... 72
Tabela 37 - Total Variance Explained .................................................................................. 74
Tabela 38 - Rotated Component Matrixa .............................................................................. 75
Tabela 39 - Componente 1 – Logística básica ..................................................................... 75
Tabela 40 - Componente 2 - Logística avançada ................................................................. 76
Tabela 41 - Componente 3 - Logística intermediária ............................................................ 76
Tabela 42 - Comparação da classificação análise estatística com a categorização da análise
de Clusters com a localização no Mapa Espacial e com as dimensões superiores .............. 78
Tabela 43 - Confiabilidade dos indicadores – Modelo inicial ................................................ 81

Tabela 44 - Confiabilidade da consistência interna da escala e validade convergente –
Modelo Inicial ....................................................................................................................... 83
Tabela 45 - Validade discriminante – Modelo inicial ............................................................. 85
Tabela 46 - Confiabilidade dos indicadores – Modelo final .................................................. 86
Tabela 47 - Confiabilidade da consistência interna da escala – Modelo Final ...................... 89
Tabela 48 - Validade Discriminante – Modelo Final ............................................................. 90
Tabela 49 - Coeficientes do modelo estrutural ..................................................................... 91
Tabela 50 - Influência das variáveis da logística básica sobre as variáveis da logística
intermediária ........................................................................................................................ 91
Tabela 51 - Influência das variáveis da logística intermediária sobre as variáveis da logística
avançada ............................................................................................................................. 92
Tabela 52 - Significância dos coeficientes do modelo I ........................................................ 93

Sumário

1

Introdução

13

1.1 Contextualizações do problema

15

1.2 Objetivos

16

1.3 Justificativa

16

1.4 Estrutura da dissertação

20

2

Referencial Teórico

21

2.1

Logística do e-commerce

21

2.2 Os componentes dos serviços logísticos no e-commerce

26

2.3 Casos descritos na literatura

31

2.3.1 A logística no comércio eletrônico B2C: um estudo nacional multi casos

33

2.3.2 Evolução do desempenho logístico no varejo virtual do Brasil

34

2.3.3 E-commerce: análise do hábito de compra de jovens universitários em lojas virtuais
em relação ao composto de marketing
36
2.3.4 Comércio eletrônico: a percepção do consumidor quanto à qualidade dos serviços e
os fatores que influenciam sua decisão de compra
36

3

Metodologia

39

3.1 Caracterização da pesquisa

39

3.2 Procedimentos metodológicos

40

3.2.1 Método de coleta dos dados

40

3.2.2 População e amostra

40

3.2.3 Estratégia de análise dos dados

41

4

43

Apresentação e Análise dos Resultados

4.1

Análise de dados faltantes e de dados atípicos

43

4.2

Teste da normalidade dos indicadores e dos construtos do modelo

47

4.3

Análise da confiabilidade da escala

51

4.3.1 Teste da confiabilidade da escala para o construto “disponibilidade dos produtos” 51
4.3.2 Teste da confiabilidade da escala para o construto “agilidade na entrega”

51

4.3.3 Teste da confiabilidade da escala para o construto “entrega na quantidade correta”52
4.3.4 Teste da confiabilidade da escala para o construto “entrega do produto correto e sem
danos ao produto”
53
4.3.5 Teste da confiabilidade da escala para o construto “rastreabilidade”

53

4.3.6 Teste da confiabilidade da escala para o construto “flexibilidade no
serviço prestado

54

4.3.7 Teste da confiabilidade da escala para o construto “recuperação de falhas”

54

4.3.8 Teste da confiabilidade da escala para o construto “flexibilidade do procedimento” 55
4.3.9 Teste da confiabilidade da escala para o construto “apoio pós-entrega”

55

4.4 Análise do desempenho dos construtos logísticos

56

4.5 Análise do desempenho da logística do e-commerce utilizando a análise de
clusters
61
4.6 Análise do desempenho da logística do e-commerce utilizando método de
escalonamento multidimensional – EMD

68

4.7 Os construtos dos construtos logísticos

72

4.8 Modelagem de Equações Estruturais

79

4.9 Comparação com os resultados de pesquisas acadêmicas

95

5

Conclusões, Limitações da Pesquisa e Sugestões para Novos Estudos 97

5.1 Conclusões

97

5.2 Limitações da pesquisa

99

5.3 Recomendações para pesquisas futuras

99

Referências
Apêndice A – Questionário da Pesquisa

100
107

13

1 Introdução
O advento do e-commerce ocorreu na década de 90, possibilitado pela
evolução da rede de computadores, conhecida como internet. Esta rede teve início
em 1960, motivada pela “Guerra Fria” entre Estados Unidos e União Soviética. Com
propósito inicial de uso militar, a rede logo passou para o meio acadêmico com a
evolução dos computadores. Em 1982, a rede de transmissão de dados passou a
ser chamada de internet “Intercontinental Network” e com o fim da União Soviética
em 1989 e o consequente arrefecimento da “Guerra Fria”, o governo norte
americano permitiu o seu uso para o público em geral.
Como relata Novaes (2004), a partir de 1994 começou a fase de negócios via
internet, quando dois egressos da Universidade de Stanford, Jerry Yang e David
Filo, criaram o portal Yahoo, um dos mais acessados do mundo. Desde então temse assistido evoluções e transformações na chamada fase comercial eletrônica,
atualmente denominada por e-commerce. Para Franco Jr (2005), e-commerce é a
atividade que a empresa virtual e consumidor utilizam para realizar operações como
vendas, compras, consultas, entrega de produtos ou serviços pela internet.
De acordo com Kalakota e Robinson (2002), o comércio eletrônico atravessou
três fases. A primeira de 1994 a 1997 as empresas procuraram marcar sua
presença. A segunda foi de 1997 a 2000 e a ênfase era comprar e vender no meio
eletrônico. A terceira fase foi de 2000 até atualidade, o foco abrange as aplicações e
processos para realizar as transações de negócios.
Fleury e Monteiro (2000) mencionam que o primeiro registro da deficiência da
logística referente ao e-commerce se deu por volta de (1999) nos Estados Unidos,
onde a explosão de compras na internet produziu um colapso no sistema de
atendimento e entregas. Nesta época foi realizada uma pesquisa a qual os clientes
demonstraram sua insatisfação com os serviços de compras e entregas durante o
período de natal. O que é surpreendente que isto tenha ocorrido no país com uma
das mais fortes tradições logísticas. Uma das explicações para este fenômeno
reside na constatação de que o comércio eletrônico possui suas próprias
características e cria demandas especiais. Estas demandas não conseguem ser
atendidas por serviços tradicionais de logística.
Fleury e Monteiro (2000) salientam que a logística do e-commerce difere pela
sua natureza da logística tradicional. Nesta última as entregas são realizadas em
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sequências e em grandes centros de distribuição, enquanto que a logística do ecommerce

lida

com

grande

quantidade

de

pequenos pedidos,

que

são

geograficamente dispersos e entregues de porta em porta, o que gera um aumento
nos custos direcionados à entrega. É notável que a internet proporcione incontáveis
possibilidades, mas no que tange a entrega de produtos físicos, ainda não é possível
realiza-la pela rede. Sendo assim, o sucesso ou fracasso das empresas será
determinado pelos seus sistemas de distribuição.
Fleury e Monteiro (2000) ainda acrescentam que, dentro deste cenário de
mudanças, são criados desafios e oportunidades para o desenvolvimento da
logística, que proporcione entregas em todos os locais onde o e-commerce está
evoluindo. No Brasil, no início da década de 2000, os consumidores limitavam suas
compras, principalmente, ao segmento de livros e CD’s, com características de
oferta simples e parametrizadas. No início do e-commerce as regras das transações
ainda precisavam ser desenvolvidas, o que implicava em precária segurança e
confiança por parte do consumidor, que se defrontava com um tipo de comércio
novo e ainda pouco conhecido.
O e-commerce no Brasil teve o desenvolvimento acelerado com a empresa
Submarino criada em 1999 e a livraria Saraiva em 2000. À medida que a Internet foi
se estabelecendo e inovando as novas ferramentas para navegação, as relações
cliente e empresa tornaram-se mais seguras. Em 1995 empresas como as Lojas
Americanas, o Submarino e o Grupo Pão de Açúcar foram pioneiras em utilizar o ecommerce. Entre 2014 e 2015, o Brasil perdeu 14 posições, em uma lista dos 30
principais países, com maior atratividade no comércio eletrônico, passando do 7.º
para o 21.º lugar. Chiara (2015).
Segundo dados do IBGE (2014) em 2013 em torno de 49% dos lares
brasileiros tinham acesso à rede, colaborando assim para que as negociações e
valores das transações, por meio da internet, crescessem significativamente nos
últimos anos. Os serviços tais como disponibilidade de produtos, facilidade na
compra, promoções, pontualidade na entrega, agilidade na substituição de produto
com defeito ou divergência da compra realizada, prazos de pagamentos e entregas
são fatores essenciais para garantir a fidelidade do cliente e futuras vendas para
novos clientes. Esta pesquisa tem como objetivo estudar como o consumidor no ecommerce avalia o serviço logístico prestado.
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1.1

Contextualização do problema
O e-commerce tem menos de 20 anos de existência no Brasil. Dois fatores,

dentre outros que favoreceram a evolução do comércio eletrônico no Brasil, foram o
desenvolvimento tecnológico e aumento da velocidade na internet.
Segundo Mithidieri (2015), a internet funcionava a uma baixa velocidade que
não possibilitava às pessoas serem mais acessíveis aos itens de compras online. No
decorrer dos anos, com o avanço das novas tecnologias, foi possível evidenciar o
acréscimo significativo dessa acessibilidade. A visualização dos itens de compras,
sites e cadastros ficaram mais fáceis de serem realizados.
O avanço e crescimento nas transações virtuais, proporcionados pela
logística, configuraram um dos grandes desafios ao e-commerce, principalmente no
comércio B2C – Business to consumer – ou seja, onde estão envolvidos produtos
físicos da empresa diretamente para o comprador final. A pesquisa realizada pela
ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) (2016), com apoio da
Brazil Panels e E-commerce School assinalou que 61% das lojas virtuais têm como
maior problema o atraso nas entregas, seguido por extravios, furtos e roubos,
citados como a maior dificuldade para a realização de compras online por 39% dos
entrevistados.
Na pesquisa com 61% dos relatos sobre compras online, foram apontados
que o principal problema na entrega é o atraso. Foi apurado 585 questionários online
no período de 10 e 20 de junho 2013 com 225 questionários válidos. Segundo a
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo. (2010), entre o
segundo semestre 2009 e o segundo semestre 2010, foi observado um aumento de
2.074 para 5.312 no número de reclamações de consumidores por atrasos na
entrega.
Com a intenção de conhecer o serviço logístico prestado pelo e-commerce, foi
então formulada a seguinte questão de pesquisa: “Como o consumidor do ecommerce avalia o serviço logístico prestado?”. Para responder à pergunta,
apresentam-se os seguintes objetivos formulados.
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1.2

Objetivos
O objetivo geral da dissertação consiste em estudar como a logística do e-

commerce é avaliada pelo consumidor de compras online.

Com esta finalidade são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

1) Identificar os componentes da logística do e-commerce;
2) Avaliar os componentes do serviço logístico na ótica dos consumidores
de compras online;
3) Comparar os resultados obtidos com casos de compras online
descritos na literatura.
1.3

Justificativa
Um dos mercados mais utilizados hoje é o do comércio eletrônico ou e-

commerce, em que usuários ou clientes realizam suas compras de forma remota, ou
seja, à distância, muitas vezes, no conforto de suas casas, ou até mesmo pelo
próprio celular. Este tipo de comércio não substituiu o comércio convencional, mas
está ganhando grandes proporções nas escolhas por compras. As compras online
são uma ótima escolha para clientes que desejam ser atendidos de forma rápida e
com comodidade.
Inúmeras empresas estão mudando seu ramo de atividades de vendas físicas
para vendas online, no entanto algumas empresas estão se voltando para o
atendimento de pedidos diretamente do consumidor final. Com a intenção de que
ocorra um atendimento adequado é necessário ter centros de distribuição que
permitam à execução das entregas de itens individuais com o melhor índice de
eficiência, mais do que isto, as empresas que estão entrando neste ramo cada vez
maior que é o e-commerce devem atentar-se para o aumento das devoluções de
produtos, pois ao tomar a decisão de compra online o cliente não tem a
oportunidade de ter contato físico com os produtos selecionados, isto acarreta
decepções quando recebem o produto Fleury, Wanke e Figueiredo (2001).
Quando se trata de negociação via internet, não se refere apenas à troca de
dinheiro, conforme mencionado por Miranda e Arruda (2004), o e-commerce vai
muito além de uma simples transação eletrônica de bens e serviços, envolve
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também todos os tipos de esforços envolvendo a pré-venda e pós-venda, bem como
suporte, anúncios e distribuição. Além disto, se torna perceptível que a internet
muda o modo como os fabricantes se relacionam com os seus consumidores.
No passado eram necessárias lojas de varejo e distribuidores específicos
para vender ao grande público; é claro que as lojas de varejo não deixaram de
existir, mas dado ao momento de crescimento do comércio eletrônico, as empresas
descobriram que podem eliminar o intermediário, ou seja, caso o consumidor não
possa ir a uma loja física ele tem a opção de realizar sua aquisição de produto ou
serviço da comodidade de sua casa, trabalho etc., pois o contato entre fornecedor e
consumidor se tornou direto.
De acordo com Miranda e Arruda (2004), a decisão de comprar por parte do
consumidor faz parte do estágio de processo decisório e este processo possui dois
fatores: influências ambientais e diferenças individuais e o segundo fator as
intenções de compra. No caso das influências ambientais, remetem à cultura, nível
social e influências pessoais, já no caso das diferenças individuais levam em conta
os recursos que o consumidor possui, como: a motivação, o conhecimento, as
atitudes, personalidade, estilo de vida e valores de cada indivíduo. Para as intenções
de compra estão divididas em cinco determinantes: comprar ou não, quando
comprar, o que comprar, onde comprar e como pagar. Miranda (2004, p. 3-4)
esclarece estes pontos:

1) Comprar ou não: Nem sempre que o consumidor deseja realizar uma compra
ele finaliza esta decisão, pois ele sempre enfrenta a opção de abortar o
processo neste ponto. Muitos fatores podem contribuir para que isto ocorra,
mudanças

de

motivação,

de

circunstância,

novas

informações

e

indisponibilidade de alternativas desejadas;
2) Quando comprar: este é também um fator considerado pelo consumidor,
existem alguns produtos que são comprados de forma sazonal, ou seja, em
tempos específicos, outros são comprados quando o estoque está esgotado;
3) O que comprar: não existem limitações no caso do que comprar, esta ação do
consumidor não dependerá somente do que o consumidor precisa comprar,
por exemplo, no caso das compras planejadas os produtos e a marca são
escolhidos antecipadamente, já quando não há um planejamento antecipado
a compra do produto pode até ser efetuada, mas não se leva tão em conta a
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marca. No caso das compras sem nenhum planejamento, o consumidor
muitas vezes compra um produto sem marca definida e sem ter tanta
necessidade daquele produto, ocorre-se a compra pelo simples fato de
aproveitamento de oportunidade;
4) Onde comprar: houve um crescimento notável nas compras feitas de casa,
muitos estabelecimentos de varejo foram empurrados para o marketing direto,
torna-se uma questão fundamental as lojas que os consumidores irão
escolher para realizar suas compras e este é um desafio enfrentado pelos
varejistas, para tanto é importante que as empresas que querem entrar no
mercado de vendas online, se preocupem com o preço, propaganda,
promoções, pessoal de vendas, atmosfera da loja e serviços de póstransações;
5) Como pagar: muitos optam pelo pagamento via cartão, mas isto não extinguiu
a possibilidade de se pagar em dinheiro, alguns têm a preferência de
pagamento via boleto.

Segundo Nascimento (2000) o marketing eletrônico é parte essencial para
que a empresa faça uma apresentação significativa do produto ou serviço ofertado,
pois este tipo de marketing proporciona um vasto leque de oportunidades para os
consumidores. Estes tendem a dispor de maior tempo para análise de produtos na
internet do que em qualquer outro tipo de ambiente de vendas. Isto obriga os
comerciantes a flexibilizarem e agilizarem os processos de busca e a darem uma
resposta rápida antes que a concorrência o faça. A internet é um facilitador, tanto
para o consumidor quanto para a empresa, pois ela possibilita soluções melhores,
mais rápidas e mais baratas.
Alves (2001) aponta que a internet proporciona uma relação direta entre
consumidor e empresa, relação esta que estreita o contato entre empresas e
consumidores. O autor ainda afirma que a internet oferece algumas vantagens e
benefícios como:
•

Conveniência

•

Variedade

•

Fidelidade

•

Custo
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•

Preço final

•

Serviços específicos ao consumidor

•

Fim de intermediários
Alves (2001) acrescenta que é importante a empresa entender o porquê do

consumidor ou usuário estar comprando da empresa e não do concorrente. De
acordo com a Figura 1, nota-se algumas estimativas relacionadas ao perfil do
internauta brasileiro em 2000:
83% dos internautas são homens;
35% têm entre 20 e 29 anos;
71% são pessoas que trabalham;
77% com o 2° grau ou superior;
64% com renda acima de 20 salários mínimos;
82% ficam pelo menos 1 hora por dia na Internet;
86% já compraram pela Internet.
10% dos Internautas brasileiros já fizeram compras pela Internet."
(Datafolha, fev. 2000)
•

"100 mil novas empresas ponto.com aparecem a cada dia na Internet."
(Consultoria A. T. Kearney, fev. 2000)

•

"O e-commerce movimentou, em 1999, US$ 70 milhões." (Associação de mídia
Interativa, AMI, fev. 2000)

Figura 1 - Estatísticas do e-commerce
Fonte: Alves (2001).

Observa-se, por meio da Figura 1, que quando se trata de perfil da internet, a
maioria dos usuários são compradores homens e que a média de idade dos
compradores está entre os 30 e 49 anos. Chama atenção também o aumento no
percentual de mulheres que realizam compras na rede, subiu de 17% para 25% em
1999, hoje em 2016 o número de compradores femininos na internet quase se iguala
ao número de consumidores masculinos.
Para Fleury et al (2001), o aumento da satisfação é resultado da qualidade
dos serviços prestados, isto demostra o quanto o setor tem evoluído, comprovando a
importância do comportamento exigente do consumidor e de uma melhor percepção
do consumidor sobre a relevância dos serviços logísticos. A grande parte dos
autores concorda que a empresa responsável pela logística deve proporcionar aos
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clientes serviços que atendam às suas necessidades de forma que garantam sua
satisfação. A satisfação do cliente é medida de acordo com sua expectativa, neste
caso, a organização prestadora do serviço dever-se-á atender a qualidade dos
serviços. Neste quesito, estas empresas tem procurado melhorar os serviços
logísticos com intuito de atender as necessidades e buscando a satisfação dos
clientes.
O e-commerce no Brasil está crescendo a cada ano com as oportunidades
que o comércio virtual oferece e o serviço logístico deve acompanhar esse
crescimento. Estudos nesse segmento ainda encontram-se em fase embrionária o
que justifica a escolha deste tema para realização desta dissertação.

1.4

Estrutura da dissertação

Esta dissertação está apresentada em cinco capítulos, tais quais: O primeiro
conta de uma breve abordagem do tema a respeito do assunto em questão, onde
será apresentada a importância do tema, os objetivos, qual a importância da
prestação de serviços tanto para o cliente quanto para o prestador e a
problematização.
O segundo capítulo apresenta o referencial teórico abrangendo a abordagem
da logística do e-commerce, os componentes dos serviços logísticos de compras
online e casos descritos na literatura. Esse estudo induzindo o leitor a entender os
conceitos, as definições e as características acerca do tema base deste estudo.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, a metodologia utilizada é
apresentada no terceiro capítulo, onde são apresentados quais foram os métodos
empregados na realização deste estudo, bem como os levantamentos de dados e
toda a fundamentação teórica utilizada nesta pesquisa, detalhando as fontes
consultadas e como ocorreu a aplicação dos questionários.
No quarto capítulo são apresentadas informações inerentes à pesquisa
realizada, que demonstram os resultados obtidos através da mesma, comparando
dados identificados com o referencial teórico.
Finalizando com o quinto capítulo, apresentam-se as considerações finais
desta pesquisa bem como uma reflexão final, apontando se os objetivos propostos
foram alcançados.
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2

Referencial Teórico
Este capítulo explora os fundamentos teóricos associados ao objetivo da

pesquisa, que constitui em avaliar o serviço logístico no e-commerce, na perspectiva
do consumidor. Portanto os seguintes tópicos foram abordados: a logística do ecommerce, os componentes do serviço logístico no e-commerce, o modelo de
análise e casos descritos na literatura concernentes ao serviço logístico do ecommerce. Ao longo do desenvolvimento do referencial teórico, o modelo analítico
da dissertação é elaborado.

2.1

Logística do e-commerce
O e-commerce apresenta novas soluções e facilidades para velhos

problemas, mas apresenta também novos problemas com soluções complexas e
muitas vezes não acabadas. Algumas atividades tradicionais, presentes no serviço
logístico convencional voltado para intermediários, como atacadistas e varejistas,
são excluídas no e-commerce. Ha exigência de novos requisitos, como especialistas
no gerenciamento e no tratamento das condições da infraestrutura do e-commerce,
como mostra a Figura 2.

Figura 2 - Comparação entre o modelo de comércio tradicional e o modelo de comércio
eletrônico
Fonte: Tamayo (1999, p. 33).
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Entre as diversas dificuldades encontradas nas atividades do e-commerce, as
mais comuns em compras online, envolvendo compradores e vendedores, estão
apresentadas na Figura 3:

Figura 3 - Desafios do comércio eletrônico
Fonte: Azevedo (2002).

De acordo com Tamayo (1999), essas dificuldades apontam que o comércio
eletrônico deverá evoluir para estágios mais avançados envolvendo fornecedores e
clientes mais constituídos. Cabe à sociedade civil estabelecer meios legais para
regulação do setor.
Para Bayles (2001), no e-commerce B2C “Business-to-consumer”, a logística
tem suas particularidades e as empresas tem que lidar com uma enorme quantidade
de pedidos com números reduzidos de itens, com dispersão geográfica e alto índice
de devolução, devendo atuar de forma competente na logística do e-commerce. Em
pesquisa realizada na literatura foi possível evidenciar que a entrega interfere
diretamente com a satisfação do consumidor de compras online, que é dos desafios
a ser solucionado.
Segundo Fleury e Monteiro (2000), para solucionar os desafios da logística no
e-commerce, o primeiro passo é desenvolver capacidades que são impostas pelas
necessidades de novas soluções para o serviço logístico. O principal motivo para a
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existência de problemas no e-commerce é a precária consciência dos novos
desafios impostos pelas compras online. A Figura 4 mostra as diferenças existentes
entre a logística tradicional e a logística do e-commerce. .

Figura 4 - Diferença entre logística tradicional e logística do e-commerce
Fonte: Fleury e Monteiro (2000, p. 4).

Complementando a comparação estabelecida por Fleury e Monteiro (2000),
Leite (2005) apresenta outras singularidades que distinguem a logística do ecommerce da logística tradicional. Na logística tradicional, as embalagens são
unitizadas e paletizadas, clientes são conhecidos e com histórico de demanda
registrado. Por outro lado, a maioria dos produtos envolvidos em compras online é
de pequeno porte, os produtos são embalados individualmente, os clientes
normalmente são conhecidos e a demanda a ser atendida é caracterizada pelo
pedido. A comparação acima realizada mostra que a logística do e-commerce
necessita de uma forma diferenciada de atuação, estando sujeita a maior
instabilidade e imprevisibilidade.
De acordo com Bayles e Bathias (2000), o serviço de entrega em domicilio
pode ser considerado como um dos pilares do e-commerce, pois essa operação
caracteriza a comodidade e a opção do cliente de não comprar no modelo
tradicional. O serviço logístico bem executado, com agilidade e pontualidade, tornase um diferencial para os clientes de compras online.
Para Mazzali e Padilha (2006), a rapidez e a precisão no serviço de entrega
são características que os clientes utilizam para qualificar positivamente ou
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negativamente sua decisão de compra no e-commerce. O cliente do e-commerce
frequentemente busca um serviço diferenciado para efetuar sua compra online, uma
vez que geralmente estão em seu ambiente de conforto, seja no trabalho ou em
casa. O serviço logístico do e-commerce torna-se assim um fator importante para
sobrevivência da empresa virtual.
O conjunto de etapas visando o atendimento do pedido é denominado por
fulfillment e consiste nas operações do recebimento do pedido até a consecução da
entrega. Para Lee e Whang (2001) o fulfillment no e-commerce pode constituir o
componente mais oneroso e crítico para as compras online. A empresa que
consegue realizar as etapas do fulfillment com menor custo e agilidade no serviço
logístico pode destacar-se entre seus concorrentes. A qualidade do serviço logístico
no e-commerce é um diferencial para a empresa na perspectiva dos clientes.
Para que ocorra um serviço logístico de qualidade é necessário um bom
gerenciamento logístico, conforme menciona Christopher (2011). O fundamento para
um bom gerenciamento logístico é o planejamento e coordenação do fluxo de
materiais da fonte até o usuário ou cliente. Nesse caso, o objetivo deste
gerenciamento é ligar o mercado e a rede de distribuição com intuito de servir os
clientes com níveis de serviços cada vez mais altos.
Para que o serviço logístico no e-commerce alcance seus objetivos primários,
que são um atendimento de qualidade e entregas em tempo hábil, é necessário
agilizar o serviço logístico através da cadeia de suprimentos, tornando assim toda
cadeia de fornecimento mais flexível.
Christopher (2011) apresenta três estratégias principais de se alcançar este
objetivo:

1) Otimizar o fluxo logístico: As entregas devem ser feitas na hora certa, local
certo e com agilidade. As empresas devem otimizar o fluxo logístico que vai
desde o fornecedor até os consumidores, isto envolve principalmente a
gestão de tempo e de manutenção de estoques.
2) Melhorar a visibilidade do fluxo logístico: Para que haja ocorra uma boa
visibilidade do fluxo logístico é importante a coordenação eficaz da cadeia de
suprimentos, identificando e solucionando possíveis gargalos. Quando se
trata de e-commerce, este é um fator preponderante para que se obter
resultados positivos.
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3) Gerenciar a logística como um sistema: Algumas empresas estão voltadas
para a obtenção de um sistema logístico integrado, com a intenção de
atender os clientes de forma mais ágil e com maior comodidade. O sistema
logístico integrado torna-se ainda mais relevante no ambiente de e-business,
onde frequentemente são terceirizadas várias operações logísticas. Portanto,
no contexto do e-commerce, o gerenciamento do fluxo logístico torna-se
ainda mais relevante.

Para Churchill Jr., Gilbert A.; Peter, e J. Paul (2005), a logística no setor de
serviços está em constante transformação visto que a economia do e-commerce tem
crescido de forma considerável. São dois principais os motivos para dinâmica deste
setor: o primeiro consiste em uma elevada demanda por parte de consumidores e
compradores organizacionais, o segundo é atribuído às inovações tecnológicas que
contribuem para a redução dos custos e maior agilidade.
Scandiuzzi, Oliveira e Araújo (2011) destacam algumas particularidades
associadas ao serviço logístico do e-commerce, como necessidade de ampla
cobertura geográfica e elevado índice de devoluções. É necessário entender as
especificidades de novas soluções logísticas, para que o e-commerce possa
enfrentar os desafios do ambiente competitivo. Vale salientar que a falta de
conscientização sobre o tamanho destes desafios é o principal fator gerador de
problemas que as empresas virtuais enfrentam.
Para Fleury et al. (2001) e Novaes (2004) no e-commerce quase sempre as
atividades que envolvem o serviço logístico são feitas por empresas terceirizadas.
Nas atividades da logística terceirizada estão envolvidas operações mais simples
como separação de pedidos, e mais complexas como transporte, armazenagem,
distribuição, elaboração dos projetos, controle de estoque, embalagem, logística
reversa, suporte fiscal, importação e exportação. A terceirização permite que as
operações sejam executadas por empresas especializadas, que são denominadas
prestadores de serviços logísticos ou operadores logísticos.
De acordo com Reichheld (2000) para construir um relacionamento que seja
duradouro, é necessário que a empresa tenha o seu foco voltado para um
atendimento que vá além de fornecimento ao cliente. A empresa deve desenvolver e
criar experiências personalizadas, criando uma combinação de produtos e serviços
cobiçados pelo mercado. Neste sentido, ainda de acordo com o autor, é necessária
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uma aproximação do fornecedor com seus clientes, criando uma dependência do
consumidor para com a empresa.
A logística do e-commerce torna-se um fator estratégico para a aproximação
do fornecedor com cliente, devendo proporcionar um serviço logístico de qualidade.
De acordo com Ballou (2001) para que o serviço logístico seja confiável para o
cliente um sistema padronizado, com definição de métodos e parâmetros de
desempenho, deve ser utilizado. No e-commerce o sistema de entrega é fator
preponderante para um bom desempenho do negócio, pois a grande maioria dos
clientes preza pela entrega adequada e com cumprimento do prazo estabelecido.
Filipini (2015) acrescenta que muitas empresas responsáveis pelas entregas
do e-commerce são terceirizadas e em sua grande maioria atendem com um serviço
exclusivo. É importante que a empresa disponibilize um sistema de rastreabilidade
que permita ao cliente acompanhar pela internet em tempo real a localização do seu
produto.
Para que o e-commerce funcione de forma adequada é necessário um
planejamento sistematizado das operações que abrangem a logística, isto permitirá
que o produto seja entregue com o menor prazo possível e com baixo custo,
proporcionado ao consumidor sentimentos de satisfação e confiança, podendo
incentiva-lo a realizar comentários positivos para futuros clientes do site.
Tendo em vista a importância da logística do e-commerce, seu planejamento
deve ser meticulosamente realizado pela empresa empreendedora, antes de iniciar
as suas operações de vendas online Filipini (2015). Os componentes do serviço
logístico devem ser identificados e planejados para atender aos requisitos das
compras online. A identificação e a descrição dos componentes do serviço logístico
serão exploradas na próxima seção.

2.2

Os componentes do serviço logístico no e-commerce
Nesta seção será elaborado o modelo para avaliar a logística do e-commerce.

Este modelo é fundamentado nos componentes do serviço logístico e possibilitará
responder à questão norteadora da pesquisa sobre como o consumidor do ecommerce avalia o serviço logístico prestado.
Os Componentes do serviço logístico foram estudados por diferentes autores
conforme apresentado na Figura 5.
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Figura 5 - Dimensões da qualidade em serviços logísticos segundo a literatura.
Fonte: Tontini e Zanchett (2010).

Pode-se observar que 14 dimensões do serviço logístico foram consideradas
pelos autores mais relevantes da literatura de logística. Essas dimensões estão
expostas na Figura 5 e são a seguir consideradas.
Inicialmente pode se destacar a importância da agilidade da entrega,
mencionada por 20 dos 23 autores estudados. Os autores reconhecem a
importância de se reduzir o ciclo logístico, do pedido à entrega, como um dos
critérios ganhador de pedido, que direta e significativamente contribuem para
concretização do negócio. Dimensões como confiabilidade e tempo de atendimento
são decorrências da agilidade de entrega que garantem a qualidade do serviço
logístico e a efetivação das vendas.
Os autores To e Ngai (2006) entendem que na “era do cliente”, a qualidade do
serviço logístico é essencial para o sucesso e sobrevivência da empresa. O
componente confiabilidade do prazo de entrega e entrega na quantidade correta
foram aludidos por 18 dos 23 autores pesquisados. Como supramencionado, a

29

confiabilidade do prazo de entrega é favorecida pela agilidade da entrega. De forma
geral, a confiabilidade no contexto do e-commerce, alude-se à capacidade da
empresa de comércio eletrônico em cumprir o que promete, entregando, no prazo
correto, o produto certo, sem defeitos e danos.
O componente - comunicação/sistema de informação - apresentado na figura
5, foi apontado por 15 entre 23 autores analisados e o componente rastreabilidade,
foi distinguido por 6 dos 23 autores e são componentes que se completam mediante
as informações. As duas dimensões acima descritas estão relacionadas. De fato,
para oferecer o serviço logístico de rastreabilidade no e-commerce, torna-se
necessário contar com os recursos de comunicação/sistema de informação.
O componente comunicação/sistema de comunicação é o serviço de
linguagem mais simples para o cliente, como informações sobre custos e
reclamações quando ocorrem divergências na entrega ou no produto. O componente
rastreabilidade possibilita o fornecimento de informações sobre o estágio em que se
encontra o pedido e a localização do produto no percurso da entrega. Esses dois
componentes formam um canal de comunicação disponibilizado da empresa para os
clientes, buscando o melhor atendimento.
O componente recuperação de falhas exibe 15 citações dos 23 autores
pesquisados. A recuperação de falhas no e-commerce constitui em ações corretivas
da empresa quando ocorrem falhas em seu serviço logístico. A recuperação de
falhas tem como objetivo atender as reclamações dos clientes, permitindo corrigir
problemas com agilidade.
O componente disponibilidade dos produtos foi descrito por 13 entre os 23
autores estudados. Quando a empresa exibe um produto no site, o consumidor
espera que sua compra seja atendida. A organização deve possuir um sincronismo
de oferta do produto com a disponibilidade de estoque, garantindo a entrega do
produto.
O componente flexibilidade no serviço prestado foi apresentado por 12 dos 23
autores pesquisados na figura 5. É a capacidade da organização de atender as
solicitações do cliente relativas à alteração do local de entrega, substituição do
pedido, cancelamento da compra, modificação da quantidade contratada, alteração
do horário de entrega, mudança do endereço da entrega e especificação para
embalagem do produto.
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O componente entrega sem danos ao produto, foi estudado por 10 entre os
23 autores descritos na Figura 5. Esse componente refere-se ao número de não
conformidade apresentada no produto adquirido na compra online. Danos ao
produto podem ocorrer pelas atividades de manuseio, transporte ou no ato da
entrega.
Os componentes confiança e conhecimento da equipe foram analisados por 6
entre os 23 autores nomeados na Figura 5. Em se tratando do e-commerce, a
equipe de contato com cliente, seja por meio do telemarketing, ou para a entrega do
produto, tem a capacidade de transmitir a imagem da competência da empresa.
O componente entrega do produto correto foi considerado por 5 entre os 23
autores pesquisados na Figura 5. Em compras online, existe o risco de troca de
produtos principalmente pela atividade intensa de separação de pedidos. A
inexistência de falha ou erro, que pode ocorrer na montagem do pedido ou na
entrega do mesmo, deve ser considerada fundamental para atividade do ecommerce bem estruturado.
O componente apoio pós-entrega foi analisado por 4 entre os 23 autores
destacados na figura 5. O serviço no apoio pós-entrega no ramo de e-commerce, é
constituído por todas as ações realizadas pela organização nas atividades de apoio
pós-venda do produto, serviço de intermediação com fornecedores e centros de
distribuição para corrigir eventuais falhas.
O componente preço foi discutido por 4 entre os 23 autores presentes na
figura 6. Segundo Kotler e Keller (2006), o preço inclui políticas relativas a
financiamentos, condições de pagamento, prazo médio, número de prestações,
descontos, crediário entre outras facilidades.
Para Donald, Ridgway e Netemeyer (1993), o preço é um importante estimulo
para influenciar a decisão de compra do cliente, este estimulo pode ser tanto positivo
quanto negativo. Considerando que a internet permite uma ampla pesquisa de
preço, que pode ser realizada quase que instantaneamente, o poder de barganha do
consumidor é inquestionável no ambiente de compras online.
As lojas virtuais associadas ao e-commerce tendem apresentar custos
inferiores quando comparados com os custos das lojas físicas, portanto podem
repassar essa vantagem ao consumidor. Além do preço competitivo que pode
proporcionar melhores condições de pagamento, entretanto, o valor do frete
normalmente é adicionado ao preço do produto. Em relação ao e-commerce, pode
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ser destacada a importância de se proporcionar a segurança eletrônica para
pagamento.
A facilidade de procedimentos e a redução de custos, proporcionados pelo ecommerce, permitiram um aumento do investimento e do volume do comércio
internacional de mercadorias e serviços. O e-commerce possibilita efetuar
transações comerciais diretas por meio do computador, permitindo vender sete dias
por semana durante vinte e quatro horas por dia e o consumidor pode obter a
informação necessária para adquirir um bem com elevada comodidade. Além desta
comodidade, permite ainda uma redução de custos, eliminando as despesas fixas
que uma loja física possui.
Considerando os nove principais componentes da logística do e-commerce,
dentre os quatorze componentes logísticos supramencionados, foi elaborado o
modelo analítico para avaliar o serviço logístico na perspectiva do consumidor de
compras online. Este modelo, incluindo as variáveis manifestas, ou indicadores, que
formam cada construto está representado na Figura 6.

Figura 6 - Modelo analítico da dissertação
Fonte: Elaborada pelo autor em 2017.

2.3 Casos descritos na literatura
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Em 2016, as vendas online atingiram marcas próximas a um quarto das
vendas totais do varejo nos Estados Unidos e a um terço na Grã-Bretanha. No Brasil
esta participação é bem inferior representando 3,1% das compras natalinas no
referido ano. Estas estatísticas mostram que no Brasil o e-commerce encontra-se
em estágio embrionário, com grande potencial de crescimento nos próximos anos
(ABCOMM, 2016).

A Figura 7 mostra a participação prevista do e-commerce em relação ao varejo físico
nas compras de Natal em 2016, em vários países, inclusive no Brasil.

Figura 7 - Participação do e-commerce nas compras em relação ao varejo físico
Fonte: https://abcomm.org/noticias/participacao-do-e-commerce -no-varejo-fisico/.

O rápido crescimento do e-commerce despertou interesses tanto no
segmento empresarial quanto no campo acadêmico. Apesar do desenvolvimento
recente, a literatura sobre o comércio eletrônico e sobre a logística do e-commerce
oferece casos relevantes sobre as suas características e desempenho. Foram
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selecionados quatro casos que descrevem o comércio eletrônico e a logística do ecommerce, suas atuações e dificuldades. Eles são a seguir apresentados.

2.3.1 A logística no comércio eletrônico B2C: um estudo nacional multi casos
Um estudo nacional multicasos sobre a logística no comércio eletrônico B2C
foi realizado por Scandiuzzi et al. (2011). Como empresas nacionais do setor
varejista de e-commerce B2C - Business to Consumer executam as suas atividades
de logística, constitui o principal objetivo da presente pesquisa. Para isto, foram
selecionadas oito empresas de vendas online do setor varejista, em diversas áreas
de atuação e com linhas variadas de produtos. Foram selecionadas empresas tanto
de grande porte quanto de pequeno porte. As organizações consideram as
operações da logística do e-commerce fundamentais para o sucesso e continuidade
na atuação do mercado de compras online.
Foi observado que consumidores priorizam o tempo do ciclo de pedido e
esperam que as empresas entreguem os produtos com rapidez. Portanto, metade
das empresas pesquisadas acompanha a agilidade no ciclo de pedido dos produtos
em sistema online, constituído este sistema um fator de segurança para o
atendimento da compra. Entretanto, apenas uma empresa possui serviço de entrega
em caráter de urgência, evidenciando a falta de flexibilidade da logística do ecommerce estudado.
A falta de flexibilidade da logística do e-commerce ocasiona o aumento do
tempo de ciclo dos pedidos como, por exemplo: pedidos parados aguardando
pagamento, pedidos interrompidos por falta de produtos em estoque, trânsitos
desordenados nos centros de distribuição e com repetições das operações de carga
e descarga. Para abastecer suas lojas físicas, as empresas que foram estudas nesta
pesquisa, podem utilizar frota própria. Entretanto, para as entregas do comércio
eletrônico, dada a complexidade da logística envolvida, como rastreamento da
carga, roteirização do transporte e prioridade da entrega, precisam empregar
operadores logísticos terceirizados, ainda que tenham sua própria frota para o
abastecimento.
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Com o objetivo de melhorar os serviços logísticos, houve uma evolução do
SEDEX tradicional para o e-SEDEX1, desenvolvido para atender as especificidades
do e-commerce, como: rastreabilidade online do pedido, menores tarifas, pagamento
na entrega, coleta em domicílio, seguro automático, logística reversa e entrega ao
cliente. Estes atrativos são oferecidos como tratativa diferenciada do e-SEDEX para
os clientes de compras online.
O caso em questão identificou a existência de problemas ainda não resolvidos
na logística do e-commerce, como acima descritos e associados a falta de
flexibilidade das empresas estudadas. Estas empresas procuram resolver os
problemas com soluções ad hoc, temporárias e específicas, desprovidas de
sistemas mais robustos necessários ao comércio eletrônico. O sucesso das
empresas do e-commerce, ainda em fase de desenvolvimento, está atrelado à
implantação de uma logística preparada para os desafios que o comércio eletrônico
impõe. O desempenho da logística do e-commerce é analisado no próximo caso,
explorado a seguir.

2.3.2 Evolução do desempenho logístico no varejo virtual do Brasil
A pesquisa realizada por Uehara (2001) teve como objetivo analisar a
evolução do desempenho da logística do comércio eletrônico. Foram utilizados os
resultados de duas pesquisas realizadas no ano de 2000. O autor buscou a
identificação dos principais problemas e suas causas no seguimento de compras
online. Para isso, foram consideradas as seguintes dimensões do serviço logístico:
tempo do ciclo do pedido, a consistência do prazo de entrega, as avarias e a entrega
final ao cliente.
Nos meses de abril e maio de 2000, foi realizada a primeira pesquisa com as
três empresas mais conhecida do e-commerce no Brasil. Foram selecionados 30
voluntários, em diferentes cidades, que aceitaram receber em suas residências os
pedidos formulados em compras online. Após o recebimento do pedido, cada
voluntário avaliou o prazo e as condições de entrega dos produtos. Os pedidos
foram feitos por meio dos sites das empresas pesquisadas, indicando os endereços
1

Em fase final desta pesquisa, notou-se o encerramento do serviço do E-Sedex, conforme matéria a
seguir: Economia. (2017, junho, 19). Correios encerram serviço e-Sedex a partir desta segunda.
Recuperado
de
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/correios-encerra-servico-esedex.ghtml.
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dos voluntários da pesquisa, situados em regiões de norte a sul do país, incluindo
capitais e cidades do interior. Foi realizada uma segunda pesquisa somente na
cidade do Rio de Janeiro, em dezembro de 2000. Nesta pesquisa, foi adicionado
mais um fornecedor do e-commerce e teve a participação de 19 voluntários. Foi
também realizado um monitoramento dos pedidos por meio dos sites dos
fornecedores. As principais conclusões derivadas desse estudo são a seguir
relacionadas.

1) Devido ao tamanho da amostra e o número de pedidos, não foi
possível identificar diferença significativa entre os serviços logísticos
prestados em diferentes cidades, mesmo considerando cidades de
pequeno e grande porte.
2) Houve uma redução significativa do tempo de processamento do
pedido, com a opção de imprimir o boleto bancário, substituindo a
entrega via correios, e com agilidade na ratificação do crédito para
compras com cartão.
3) A diminuição do tempo de processamento do pedido resultou em
menor tempo total de entrega. Entretanto, o prazo prometido de
entrega, nem sempre era cumprido, gerando atrasos e inconsistências
no desempenho operacional.
4) Não foi evidenciado um acréscimo significativo de avarias dos produtos
na época de natal, mesmo tendo sido observado o aumento do volume
de vendas nesse período.

Pôde ser observado que o e-commerce proporciona uma contribuição
significativa ao acesso a produtos, permite vendas diversificadas e aumenta a
complexidade da logística. Melhorias no ciclo do pedido irradiam três benefícios,
aumento de vendas, redução de custos e melhoria dos níveis de serviço. Existe um
trade-off entre a variedade de opções e o controle do fluxo de informações, trade-off
este que as empresas devem adquirir a capacidade de gerenciar. Com o hábito de
compras no e-commerce está apresentado no caso de logística do e-commerce a
seguir analisado.
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2.3.3 E-commerce: análise do hábito de compra de jovens universitários em
lojas virtuais em relação ao composto de marketing
Os hábitos de compras online de jovens universitários foram analisados por
Botellho, Gomes e Silva. (2015), em uma pesquisa descritiva quantitativa da
influência do marketing sobre o e-commerce. Essa pesquisa realizada com a análise
de 151 questionários, identificou os atributos reputação e credibilidade do site como
os mais importantes para a decisão de compras online. A agilidade no processo de
compra constitui um fator preponderante para a escolha da loja, quando o prazo de
entrega mostrou-se muito importante para 45,36% dos entrevistados.
O site que possui reputação e credibilidade transmite segurança para o
consumidor, fator importante para que seja efetuada a compra online. O preço
ofertado pelo site pode ser facilmente comparado com o preço dos sites
concorrentes. Portanto, o preço final do produto, incluindo descontos, valor do frete,
facilidade e segurança para o pagamento foram também destacados como
importantes para a decisão de compra. Associado ao produto, objeto da compra
online, está a qualidade do serviço prestado, que guarda relação estreita com a
segurança da compra e agilidade da entrega.
O caso estudado mostra a importância dos sistemas de apoio à logística do ecommerce para o sucesso das compras online. Dando continuidade no trabalho, a
seguir será apresentado um estudo sobre a percepção do consumidor referente à
qualidade dos serviços e os fatores que tem influência na decisão de compras no
segmento do e-commerce.

2.3.4 Comércio eletrônico: a percepção do consumidor quanto à qualidade
dos serviços e os fatores que influenciam sua decisão de compra

O estudo realizado por Carvalho (2012) aborda a qualidade dos serviços
prestados no e-commerce, investigando as variáveis que influenciam a decisão de
compra e os fatores geradores da insatisfação dos consumidores. De acordo com
Andrade, Pagliarussi e Brandão (2011), quando insatisfeitos, os consumidores
esperam que haja a recuperação da falha e se não são atendidos, procuram retaliar,
frequentemente por meio de reclamações em sites especializados e mediante o
“boca-a-boca” negativo.
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Não é de se surpreender, portanto, que no Brasil, entre agosto de 2011 e
julho de 2012, cerca de 50% das reclamações registradas no site “Reclame Aqui”,
está associado às empresas do comércio eletrônico. Para estas empresas, o
crescimento dos registros de reclamações, em sites especializados e nas redes
sociais, constitui uma ameaça para a realização de novos negócios.
Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa
visando identificar os principais fatores que influenciam os consumidores em sua
decisão de compra e os elementos causadores de insatisfação. A seguir, foi
conduzida uma pesquisa descritiva quantitativa, utilizando uma amostra de 384
consumidores de compras online. As principais conclusões da pesquisa foram:

1) Cerca de 90% dos entrevistados reportaram a credibilidade do site como o
principal fator de influência na decisão de efetuar a compra online.
2) Uma prática comum dos consumidores do comércio eletrônico é averiguar se
existem reclamações difundidas na rede, como meio de verificar se a compra
é segura.
3) Apenas 30% dos entrevistados declararam não haver defrontado com
problemas em suas compras online.
4) Cerca de 60% dos consumidores reportaram problemas similares, associados
a dificuldades no atendimento proporcionado pelo site, implicando em atrasos
ou falha na entrega do produto e dificuldades na troca de produtos com
defeito.
5) Do percentual acima apresentado, 10% informaram falhas na comunicação
do site com as operadoras de cartões de crédito, bloqueando compras e
ocasionando perdas de ofertas.

Sumarizando os resultados encontrados na pesquisa, a imagem do site antecede
outros motivadores para compra, como preço e prazo de entrega. Entre as causas
de insatisfação mais relevantes estão a falência de entrega no prazo prometido e
ineficiência de recuperação de falhas pós-vendas. Estas incapacidades do comércio
eletrônico estimulam reclamações em redes sociais e sites especializados como o
“Reclame Aqui”.
A entrega em atraso é motivo forte de insatisfação por gerar expectativas
frustradas, realçando o papel estratégico da logística do e-commerce. A capacidade
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de entrega da empresa compreende tanto o prazo prometido quanto o produto
correto. Uma efetiva recuperação de falhas é fundamental na ocorrência de desvios
em relação ao contratado, devendo o erro ser reparado com agilidade.
Os casos pesquisados na literatura reforçam os resultados obtidos na presente
investigação. As dimensões logísticas, Quantidade Correta, Produto Correto,
Facilidade de Procedimentos e Disponibilidade do Produto, são componentes
básicos para a satisfação dos consumidores e falhas nestes quesitos, provocam
frustrações e retaliações por parte dos clientes.
Entretanto, à medida que o e-commerce assume um estágio de maior
maturidade, outras dimensões da logística passam a ser esperado, como
recuperação de falhas, Apoio Pós-Entrega, Recuperação de Falhas, Rastreabilidade
e Flexibilidade. Para algumas empresas não encontram respaldos em suas
competências gerenciais e tecnológicas. Essas dimensões precisam ser melhoradas
no setor administrativo das empresas.
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3

Metodologia
Nesta seção são apresentados os métodos empregados para se atingir o

objetivo da pesquisa. Pesquisa, segundo Gil (1999), é o procedimento racional e
sistemático que visa responder os problemas propostos. Corroborando com Gil,
Lakatos e Marconi (2004) definem o método como o conjunto de atividades
sistematizadas de maneira racional para alcançar um objetivo. Ainda neste
diapasão, Collis e Hussey (2005) definem metodologia como a maneira de tratar o
processo de pesquisa, a partir da base teórica até a coleta e análise dos resultados.
Inicialmente, a natureza da pesquisa é caracterizada e os procedimentos
metodológicos são apresentados a seguir.
3.1

Caracterização da pesquisa
Para atingir os objetivos idealizados neste estudo, foi delineada uma pesquisa

descritiva, com abordagem quantitativa. De acordo com Malhotra (2012), a pesquisa
descritiva é um tipo de estudo conclusivo que busca descrever algo, enquanto que
Oliveira (2001) esclarece que a pesquisa quantitativa visa determinar a quantidade
de opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, além de utilizar técnicas
estatísticas.
Como meio de coleta de dados, foi realizada uma pesquisa de campo, do tipo
survey. O método survey se baseia no inquérito dos participantes diante de
questionamentos sobre seu comportamento, suas intenções, suas atitudes, suas
motivações, suas características demográficas e com outros aspectos (Malhotra,
2001).
Gil (1999) apresenta as etapas principais da pesquisa survey, que envolvem a
criação do instrumento de coleta de dados, o pré-teste do questionário, a seleção da
amostra, coleta, análise dos dados e interpretação e apresentação dos resultados.
Estas etapas são a seguir contempladas na descrição dos procedimentos
metodológicos
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3.2

Procedimentos metodológicos
Utilizando o modelo proposto por Tontini e Zanchett (2010), representado pela

Figura 6 disposta no referencial teórico, o pesquisador elaborou 21 questões
pertinentes às nove dimensões do serviço logístico. Aplicando um pré-teste com 19
questionários, com pessoas próximas, amigos e familiares. Esse pré-teste foi
aplicado para verificar a compreensão e existências de dúvidas para responder o
questionário. Após as respostas dos entrevistados ao questionário pré-teste, foram
feitas indagações verbais para verificar o entendimento dos entrevistados. Foi
constatado que o questionário preenchia as condições de clareza e facilidade de
respostas.

3.2.1 Método de coleta dos dados
Para a aplicação do questionário, foi utilizado o aplicativo “Google Forms”. O
preenchimento do questionário foi solicitado via e-mail e mensagens nas redes
sociais.

3.2.2 População e amostra
O questionário foi aplicado a um público diversificado, que supostamente teria
tido experiência com a prática de compras online. Os e-mails foram direcionados
para pessoas residentes na região metropolitana de Belo Horizonte. A população
estimada da região de Belo Horizonte é composta por 2.513.451 habitantes, IBGE
(2016) (http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3106200, recuperado em 12,
dezembro, 2016).
O universo de dados, segundo Malhotra (2001), se define como o conjunto
dos elementos que apresentam característica em comum, podendo ser quantificada,
pesada ou ordenada e que dê sustentação para os atributos que serão analisados.
Conforme o comitê gestor da internet, no Brasil mais de 50% dos brasileiros foram
considerados como usuários da rede Web. Supondo que a estatística fornecida pelo
comitê gestor da internet, acima mencionada, possa ser aplicada para região de
Belo Horizonte, a população estudada seria constituída por mais de 1.250.000
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habitantes. Desta população foi obtida uma amostra constituída por 1095
questionários respondidos.
Para efeito do cálculo do tamanho da amostra esta população pode ser
considerada como uma população infinita. A fórmula para cálculo da amostra está
representada pela equação 1 a seguir:
no = Z2.P.Q / e2

Onde, Z refere-se ao valor da abscissa da curva normal reduzida e é
encontrada em função do intervalo de confiança desejado. Neste caso, usou-se um
intervalo de confiança de 95%, cujo valor da estatística Z é igual a 1,96.

e - é o erro admissível para o estimador;
P - é a estimativa inicial da proporção de interesse;
Q=1–P

Aplicando-se a expressão acima, pode-se constatar que a amostra obtida,
composta por 1095 questionários respondidos, proporciona uma margem de erro de
3%, com confiança de 95%, em intervalos de confiança para a proporção. Esta
amostra também satisfaz ao critério requerido para a aplicação de métodos de
análise multivariada, em especial de modelagem de equações estruturais, que
requer cerca de 10 entrevistados por variável observável no estudo. Como o
questionário da pesquisa é composto por 21 questões, uma amostra com cerca de
210 entrevistados seria considerada adequada. A amostra obtida com 1095
questionários respondidos e depois constatados 1010 questionários completos, é
quase 5 vezes maior do que a amostra considerada adequada.
3.2.3 Estratégia de análise dos dados
A análise estatística constituiu o principal método para análise e apresentação
dos resultados da pesquisa. Foram utilizados métodos da estatística descritiva,
inferencial e multivariada com finalidade de apresentação dos achados da pesquisa
realizada. A análise estatística foi desenvolvida tendo os objetivos específicos como
norte do estudo. Os programas SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) e
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Smart PLS foram utilizados para o processamento das informações, cujos resultados
serão a seguir apresentados.
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4

Apresentação e Análise dos Resultados
Nessa seção são apresentados os resultados obtidos na pesquisa realizada

sobre a logística do e-commerce. Inicia-se com avaliação da confiabilidade do
questionário da pesquisa. A seguir as variáveis do fenômeno estudado são testadas
para verificar se seguem a distribuição normal. Na sequência as variáveis e os
construtos que representam os serviços logísticos de compra online são analisados
por meio da estatística descritiva e da estatística inferencial, utilizando-se métodos
de Análise Multivariada. Os resultados encontrados nessa pesquisa foram
comparados com resultados semelhantes descritos no referencial teórico, com vistas
a subsidiar a apresentação das conclusões do estudo.

4.1

Análise de dados faltantes e de dados atípicos
Inicialmente foi realizada uma auditoria sobre a qualidade dos dados obtidos,

que consiste em analisar dados faltantes, por meio da técnica MVA – Missing Data
Analysis, e dados atípicos.
Os missing values significam dados faltosos ou ausentes, sendo o primeiro
detalhe a ser observado no quesito recomendações (Hair, Anderson, Tatham, &
Black, 2009), uma vez que podem prejudicar o cálculo da matriz e a capacidade de
estimação.
Outliers são observações que apresentam um padrão de resposta diferente
das demais. Podem ser classificados, de acordo com Hair, Anderson, Tatham e
Black (2009), 4 (quatro) tipos de outliers:

1) erros na tabulação dos dados ou falhas na codificação;
2) observações decorrentes de algum evento extraordinário;
3) observações extraordinárias para as quais o pesquisador não tem uma
explicação;
4) observações que estão no intervalo usual de valores para cada variável,
mas são únicas em sua combinação de valores entre as variáveis.
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Utilizando a classificação supra estabelecida, devem-se considerar os outliers
do tipo 2 (dois) e 3 (três) como uni variados, enquanto os outliers do tipo 4 (quatro)
podem ser identificados como multivariados.
Para identificação de outliers univariados, pode-se proceder à padronização
das variáveis (Z) e, em seguida, avaliar os casos com escore maior que |3,29| para a
referida variável. A padronização consiste em expressar as variáveis em termos de
unidades de desvio padrão. A operacionalização consiste em subtrair cada variável
da sua média e dividir esta diferença pelo desvio padrão, de modo que tenham
média zero e variância igual a um (Z= ((X-X ̅))/σ).
Conforme a Tabela 1 foram observadas baixas porcentagens de dados
faltantes em todas as variáveis de interesse para análise. Entretanto, o teste MCAR
– Missing completed at random de Little indicou que os dados ausentes não
satisfazem à condição de aleatoriedade. O teste de aleatoriedade, Little's MCAR
test, apresentou as seguintes estatísticas: Chi-Square = 975.381, DF = 770, Sig. =
.000, significando que a hipótese Ho de aleatoriedade deveria ser rejeitada. Portanto
nenhum método para imputação de dados faltantes foi considerado e os dados
ausentes não foram substituídos por estimativas, as quais poderiam ser obtidas por
meio de aplicação de vários métodos de atribuição.
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Tabela 1
Dados faltantes e Outliers
Univariate Statistics
No.
Missing

Std.
N
DP1_Existem informações técnicas necessárias do produto no 1087

Mean

of

Extremesa

Deviation Count Percent Low High

4.13

0.961

8

.7

71

0

site
DP2_O Produto está disponível no site para comprá-lo

1091

3.98

0.989

4

.4

87

0

DP3_O site permite visualização da imagem do produto

1090

4.19

0.875

5

.5

52

0

AE1_O tempo de entrega do produto está dentro do prazo 1087

4.15

0.981

8

.7

76

0

definido no site
AE2_Houve antecipação da data de entrega do produto

1084

3.48

1.463

11

1.0

0

0

AE3_Não houve entrega do produto em atraso

1090

3.75

1.406

5

.5

0

0

EQ1_A quantidade entregue do produto foi atendida conforme 1090

4.46

0.863

5

.5

44

0

a 1090

4.34

0.954

5

.5

62

0

EP1_O produto foi entregue conforme a especificação do site

1090

4.38

0.888

5

.5

45

0

EP2_O produto foi entregue sem defeito

1091

4.30

1.096

4

.4

86

0

RA1_As informações sobre a entrega do produto são de fácil 1087

3.78

1.129

8

.7

0

0

3.67

1.186

3

.3

0

0

2.22

1.437

6

.5

0

0

1091

2.05

1.346

4

.4

0

0

RF1_Existe rapidez na resposta da reclamação quando ocorre 1090

2.94

1.295

5

.5

0

0

solicitado
EQ2_A

qualidade

da

embalagem

do

produto

garante

quantidade e integridade

acesso
RA2_Existe possibilidade de um acompanhamento correto da 1092
entrega
FS1_É possível a substituição do produto após a compra 1089
realizada
FS2_Éfácilsubstituirdadosdeentregaendereçohoradiadoproduto

atraso
RF2_Quando o produto apresenta defeito a substituição é rápida

1087

2.94

1.273

8

.7

0

0

FP1_Existe facilidade de compra de um produto pelo site

1083

4.25

0.995

12

1.1

64

0

FP2_A navegação no site para compra de um produto é rápida

1088

4.16

0.992

7

.6

70

0

PE1_É realizada pesquisa de satisfação após a entrega do 1092

2.55

1.336

3

.3

0

0

2.71

1.472

5

.5

0

0

.37

0.483

0

.0

0

0

produto
PE2_Informações sobre outras promoções são enviadas após a 1090
entrega
TE_A entrega da sua compra online é realizada por qual tipo de 1095
empresa
a.

Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR).

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Para a apresentação e análise dos resultados da pesquisa, optou-se por
trabalhar com os dados totalmente disponíveis, opção conhecida por método de
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disponibilidade total, quando somente os dados válidos são usados no estudo. Desta
forma,

questionários

que

contenham

alguns

dados

faltantes

devem

ser

considerados, os seus dados disponíveis são incorporados na análise e os seus
dados ausentes não são levados em conta.
Entretanto, para a modelagem de equações estruturais, assim como para os
testes de confiabilidade e validade da escala, optou-se pelo uso de dados
completos, tendo em vista que o Smart PLS não processa arquivos com casos, ou
questionários, apresentando dados ausentes. Neste caso, os questionários, ou seja,
os casos observados com dados faltantes foram eliminados da amostra. Em
consequência, o tamanho da amostra inicial contendo 1.095 casos foi reduzido para
1.010 casos completos (ou questionários totalmente respondidos), com perda de 85
casos contendo valores missing. A amostra final satisfaz plenamente as condições
para a aplicação do PLS, que é capaz de trabalhar com amostras de tamanho
reduzido, em alguns casos com cerca de 100 observações.
Para a análise de outliers univariados foram considerados dados atípicos
aqueles cujos valores padronizados Zs estivessem fora do intervalo |3,29|. Para os
outliers multivariados podem ser diagnosticados com base na medida D² de
Mahalanobis. De acordo com Hair et al. (2009), tal medida verifica a posição de cada
observação comparada com o centro de todas as observações em um conjunto de
variáveis, sendo que, ao final, é realizado um teste qui-quadrado. Para os outliers
multivariados foram considerados atípicos os vetores de dados com probabilidade
de ocorrência da distância de Mahalanobis inferior a 0,01.
Neste caso, foram encontrados dados atípicos presentes em algumas
variáveis consideradas. Entretanto, não foram encontrados dados atípicos fora do
intervalo da escala Likert aplicada e nenhum dado atípico foi encontrado fora do
intervalo 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente. Por este motivo, como
recomendado por Hair et al. (2009), considerou-se que nenhum dado deveria ser
obrigatoriamente eliminado da análise e os valores extremos foram considerados
como casos válidos.
A linearidade dos dados, condição requerida para aplicação de equações
estruturais, foi avaliada por meio do teste de esfericidade de Bartlett’s, que é um
teste estatístico de significância geral de todas as correlações em uma matriz de
correlação (Hair et al., 2009). Ele examina as correlações entre as variáveis de cada
constructo e avalia se, coletivamente, existe inter-correlação significante. Caso o
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teste seja significativo, indica que há linearidade dos dados. Conforme mostra a
Tabela 2, os indicadores da amostra satisfazem a condição de linearidade (Sig.
0,000).

Tabela 2
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

0.882

Approx. Chi-Square

10026.988

df

210

Sig.

0.000

Bartlett's Test of Sphericity

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.2

Teste da normalidade dos indicadores e dos construtos do modelo

A necessidade de analisar os construtos da pesquisa requer que testes
estatísticos sejam realizados. Os testes paramétricos de hipóteses geralmente
assumem que a distribuição de probabilidades da variável teste seja Guassiana.
Para verificar se as variáveis da pesquisa, inclusive os construtos obtidos, seguem a
distribuição normal, o teste KS de Kolmogorov-Smirnov.foi realizado. O valor da
estatística de significância do teste Sig., apresentado pelo teste, quando superior a
5% confirma a hipótese Ho, de que a variável ou construto em apreciação segue a
distribuição normal.
A Tabela 3 apresenta os resultados do teste KS de Kolmogorov-Smirnov para
os indicadores e a Tabela 4 o teste de Kolmogorov-Smirnov para os construtos. Os
valores da estatística de significância do teste Sig., foram inferiores ao nível de
significância de 5%, implicando na rejeição da hipótese Ho, que assume a
Distribuição Normal, tanto para as variáveis quanto para os construtos. A rejeição da
hipótese Ho implica que testes de hipóteses paramétricos não devem ser
conduzidos no transcorrer da apresentação e análise dos resultados. Portanto, para
fazer provas de contrastes, comparando médias, tanto de variáveis quanto de
construtos, Testes Não Paramétricos deverão ser realizados, como o Teste U de
Mann-Whitney, para o teste de contraste entre dois grupos, ou o Teste de KruskalWallis, para comparação das médias entre vários grupos.
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Tabela 3
Teste KS de Kolmogorov-Smirnov para os indicadores
Continua
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Existem
informações
técnicas
necessárias
do produto
no site ?

O Produto
está
disponível
no site
para
comprálo?

O site
permite
visualização
da imagem
do produto?

O tempo
de
entrega
do
produto
está
dentro
do prazo
definido
no site?

N

1087

1091

1090

1087

1084

1090

1095

1090

Mean
Normal
Parametersa,b Std.
Deviation

4,13

3,98

4,19

4,15

3,48

2,25

,37

,961

,989

,875

,981

1,463

1,406

Absolute

,274

,284

,258

,256

,259

Positive

,181

,170

,178

,192

Negative

-,274

-,284

-,258

Kolmogorov-Smirnov Z

9,045

9,397

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

,000

Most Extreme
Differences

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A entrega
A qualidade
da sua
A
da
compra
quantidade
embalagem
Houve
online é entregue do
do produto
entrega realizada
produto foi
garante a
do
por qual
atendida
quantidade e
produto
tipo de
conforme
integridade
em
empresa solicitado na do produto
atraso ?
?
compra?
na entrega?

O produto foi
entregue
conforme a
especificação
do site?

O
produto
foi
entregue
sem
defeito?

1090

1090

1091

4,46

4,34

4,38

4,30

,483

,863

,954

,888

1,096

,262

,408

,364

,332

,334

,342

,149

,262

,408

,265

,243

,243

,260

-,256

-,259

-,186

-,274

-,364

-,332

-,334

-,342

8,529

8,446

8,524

8,664

13,509

12,004

10,953

11,035

11,301

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Houve
antecipação
da data de
entrega do
produto ?
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Tabela 3
Teste KS de Kolmogorov-Smirnov
Conclusão
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

As
informações
sobre a
entrega do
produto são
de fácil
acesso?

Existe
possibilidade de
um
acompanhamento
correto da entrega
do produto?

É possível a
substituição
do produto
após a
compra
realizada?

É fácil
substituir
dados de
entrega
(endereço,
hora, dia)
do produto
depois da
compra?

N

1087

1092

1089

1091

1090

1087

1083

1088

1092

1090

Mean
Normal
Parametersa,b Std.
Deviation

3,78

3,67

2,22

2,05

2,94

2,94

4,25

4,16

2,55

2,71

1,129

1,186

1,437

1,346

1,295

1,273

0,995

0,992

1,336

1,472

Absolute

,265

0,272

0,322

0,350

0,178

0,182

0,292

0,254

0,196

0,210

Positive

,141

0,132

0,322

0,350

0,135

0,138

0,225

0,198

0,196

0,210

Negative

-,265

-0,272

-0,198

-0,218

-0,178

-,182

-0,292

-0,254

-0,142

-0,156

Kolmogorov-Smirnov Z

8,736

9,004

10,621

11,566

5,886

6,009

9,605

8,387

6,473

6,941

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Most Extreme
Differences

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Existe
rapidez na
resposta da
reclamação
quando
ocorre
atraso na
entrega do
produto?

Quando o
produto
apresenta
defeito, a
substituição
é rápida?

É
Existe
realizada
Informações
facilidade
A
pesquisa
sobre outras
de
navegação
de
promoções
compra no site para satisfação são enviadas
de um
compra de
após a
após a
produto
um produto entrega do
entrega do
pelo site? é rápida?
produto?
produto?
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Tabela 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test para os construtos logísticos

Disponibilidade
do Produto
N

Agilidade
da Entrega

Quantidade
Correta

Produto
Correto

Rastreabilidade

Flexibilidade
do Serviço

Recuperação
de Falhas

Facilidade de
Procedimentos

Pósentrega

1095

1090

1095

1095

1095

1094

1093

1095

1094

4,0985

3,7459

4,3936

4,3374

3,7269

2,1380

2,9346

4,1973

2,6321

Std.
Deviation

0,76024

1,40595

,85158

,87185

1,05249

1,29912

1,16892

0,92615

1,25396

Absolute

0,206

0,262

0,298

0,283

0,214

0,302

0,149

0,214

0,149

Positive

0,118

0,186

0,238

0,224

0,113

0,302

0,114

0,193

0,149

Negative

-0,206

-0,262

-0,298

-0,283

-0,214

-0,191

-0,149

-0,214

-0,100

Kolmogorov-Smirnov Z

6,802

8,664

9,857

9,372

7,089

9,995

4,927

7,090

4,929

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Normal
Parametersa,b

Most Extreme
Differences

Mean

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.
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4.3

Análise da confiabilidade da escala
A confiabilidade da escala foi inicialmente testada utilizando-se o coeficiente

Alpha de Cronbach. Desta forma foi obtido este coeficiente para cada um dos
construtos que compõem o modelo analítico. De acordo Hair et al. (2009) em
pesquisa, quantitativa descritiva, o coeficiente Alpha de Cronbach acima de 0,60
confirma a confiabilidade da escala utilizada.

4.3.1 Teste da confiabilidade da escala para o construto “disponibilidade dos
produtos”
A Tabela 5 apresenta o coeficiente Alpha de Cronbach concernente as
variáveis consideradas para medir a disponibilidade de produtos. O coeficiente Alpha
de Cronbach atingiu a marca 0,732 superior ao limite proposto por Hair et al. (1998),
o que demonstra que a escala utilizada para representar o construto disponibilidade
dos produtos é confiável.

Tabela 5
Disponibilidade de produtos
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,732

3

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.2 Teste da confiabilidade da escala para o construto “agilidade na
entrega”
Para representar o construto agilidade na entrega foram selecionadas três
variáveis logísticas: tempo de entrega do produto dentro do prazo definido no site;
antecipação da data de entrega do produto e entrega do produto em atraso.
Eram

esperadas

correlações

significativas entre as variáveis acima

consideradas. Entretanto o coeficiente Alpha de Cronbach, como mostrado na
Tabela 2, apresentou o índice de 0,378, bem abaixo do valor considerado aceitável.
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Tabela 6
Agilidade na entrega
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,378

3

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Como tentativa de melhorar o coeficiente Alpha de Cronbach foram
calculados os valores deste indicador, retirando, sequencialmente cada uma das
variáveis incluídas nesta dimensão, conforme Tabela 7. Entretanto, não houve
melhora significativa no coeficiente. Isso demonstrou a ausência da confiabilidade da
escala para esse construto. Para contornar essa falência da escala foi selecionada
umas das variáveis logísticas previamente consideradas como característica da
agilidade da entrega. No caso em questão foi selecionada a variável Entrega do
produto em atraso. Esta variável será a seguir utilizada como variável proxy do
construto agilidade da entrega.

Tabela 7
Tentativa de melhora do indicador Alpha de Cronbach para o construto “agilidade da
entrega”
Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

O tempo de entrega do
produto está dentro do
prazo definido no site?

7,24

4,253

,390

0,064

Houve antecipação da data
de entrega do produto ?

7,92

3,755

,155

0,441

Não houve entrega do
produto em atraso ?

7,63

3,851

,175

0,387

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.3 Teste da confiabilidade da escala para o construto “entrega na
quantidade correta”
O teste da confiabilidade da escala para o construto entrega na quantidade
correta, está apresentado na Tabela 8. O coeficiente de Alpha de Cronbach obtido
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atingiu o valor de 0,845 acima do limite de 0,60 evidenciando a confiabilidade da
escala para a dimensão em questão.

Tabela 8
Quantidade correta
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,845

2

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.4 Teste da confiabilidade da escala para o construto “entrega do produto
correto e sem danos ao produto”
A escala construída para dimensão entrega do produto correto, sem danos ao
produto é composta por duas variáveis exógenas, a saber:
1 - O produto entregue conforme a especificação do site.
2 - O produto entregue sem defeito.

O coeficiente Alpha de Cronbach, encontrado na Tabela 9, com o valor de
0,693, foi superior a 0,60 confirmando a confiabilidade da escala para a dimensão,
acima apresentada.

Tabela 9
Tabela 6 - Entrega do produto/correto sem dandos
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,693

2

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.5 Teste da confiabilidade da escala para o construto “rastreabilidade”
O construto rastreabilidade é exposto na Tabela 10 com número de 0,791
ratificando índice maior que o limite aceitável para o coeficiente Alpha de Cronbach.
As variáveis “informações da entrega do produto” e o “acompanhamento correto da
entrega do produto” constituem, portanto, bons indicadores para o construto
“rastreabilidade”.
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Tabela 10
Rastreabilidade
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,791

2

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.6 Teste da confiabilidade da escala para o construto “flexibilidade no
serviço prestado”
O construto flexibilidade no serviço prestado composto pelos indicadores “É
possível a substituição do produto após a compra realizada? e “É fácil substituir
dados de entrega (endereço, hora, dia) do produto depois da compra?” teve a escala
validada pelo coeficiente alfa de Cronbach, que atingiu o valor de 0,850, bem acima
do valor limite de 0,60, como disposto na Tabela 11.

Tabela 11
Flexibilidade no serviço de prestado
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,850

2

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.7 Teste da confiabilidade da escala para o construto “recuperação de
falhas”
A Tabela 12 apresenta a confiabilidade da escala para o construto
recuperação de falhas. Com valor 0,791 superior ao limite de 0,60, a escala
mostrou-se válida quando composta pelas variáveis:
1- Rapidez na resposta no atraso da entrega
2- Agilidade na substituição de produto defeituoso.
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Tabela 12
Recuperação de falhas
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,791

2

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.8 Teste da confiabilidade da escala para o construto “flexibilidade do
procedimento”

O construto flexibilidade do procedimento é formado por duas variáveis
logísticas: facilidade de compra no site e navegação rápida no site para compra. O
coeficiente Alpha de Cronbach, envolvendo os dois indicadores supramencionados,
conforme Tabela 13, apresentou o valor de 0,847, o que demonstra a confiabilidade
da escala utilizada.

Tabela 13
Flexibilidade do procedimento
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,847

2

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

4.3.9 Teste da confiabilidade da escala para o construto “apoio pós-entrega”
Os indicadores satisfação após a entrega e informações de outras promoções
formam a dimensão apoio pós-entrega. Com o coeficiente Alpha de Cronbach
apresentando o valor de 0,743, acima do limite de 0,60, conforme mostrado na
Tabela 14, esta escala mostrou-se confiável.

Tabela 14
Apoio pós-entrega
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0,743

2

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.
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4.4

Análise do desempenho dos construtos logísticos
Com o propósito de analisar o desempenho da logística do e-commerce,

foram comparadas as avaliações obtidas para os construtos da pesquisa. Como a
escala utilizada para avaliar as variáveis logísticas e, portanto, os construtos
decorrentes, varia entre 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente), foram
adotados os seguintes critérios de desempenho:
Entre 1 e 1,49 – Péssimo
Entre 1,5 e 2,49 – Ruim
Entre 2,5 e 3,49 – Médio
Entre 3,5 e 4,49 – Bom
Entre 4,5 e 5 – Excelente

Estes critérios foram estabelecidos em função da regra de arredondamento
de algarismos decimais para o número inteiro mais próximo. Desta forma, os
números entre 1 e 1,49 seriam arredondados para o número inteiro 1, que
corresponde ao conceito “péssimo” na escala Likert. Os números na segunda classe
seriam arredondados para 2, que corresponde ao conceito “ruim”. As demais classes
teriam correspondências equivalentes na escala Likert, até a última classe, cujos
números seriam arredondados para o número inteiro 5, que equivale ao conceito de
“excelente” na escala.
A Tabela 15 mostra os escores e o desempenho obtido pelos construtos,
avaliados por meio das variáveis da logística.

Tabela 15
Escores e o desempenho
Construto

Mean

Std. Deviation

Desempenho

Quantidade Correta

4,39

0,85

Bom

Produto Correto

4,34

0,87

Bom

Facilidade de Procedimentos

4,20

0,93

Bom

Disponibilidade do Produto

4,10

0,76

Bom

Agilidade da Entrega

3,75

1,41

Bom
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Rastreabilidade

3,73

1,05

Bom

Recuperação de Falhas

2,93

1,17

Médio

Pós-Entrega

2,63

1,25

Médio

Flexibilidade do Serviço

2,14

1,30

Ruim

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Foi realizado inicialmente, o teste de contraste entre as três categorias
encontradas: “Bom”, “Médio” e “Ruim”, para verificar a existência de diferenças
significativas entre as suas respectivas médias. Como o teste KS de KolmogorovSmirnov indicou que a distribuição normal não se mostra adequada para as
dimensões logísticas estudadas, foi conduzido o Teste Não-Paramétrico de KruskalWallis, cujos resultados encontram-se nas Tabelas 16 e 17.Tabela 16
Kruskal-Wallis Test
Ranks
Classificação

Avaliação dimension1

N

Ruim

1094

2212,86

Médio

2187

3162,10

Bom

6565

5961,98

Total

9846

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Tabela 17
Test Statistics a,b
Test Statisticsa,b
Avaliação
Chi-square

2798,352

Df
Asymp. Sig.

Mean Rank

2
0,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Classificação
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.
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A estatística de significância do teste, Asymp. Sig, inferior a 5% mostra que
existe diferença significativa entre as três categorias de dimensões logísticas: “Bom”,
“Médio” e “Ruim”. O Teste U de Mann-Whitney, foi então conduzido entre cada par
de categorias adjacentes e também indicou diferenças significativas entre elas,
conforme mostram as Tabelas 18 e 19. Teste da diferença entre duas médias:
Categoria Ruim versus Categoria Médio.

Tabela 18
Mann-Whitney Test
Ranks
Classificação

Avaliação

N

Mean

Sum of

Rank

Ranks

Ruim

1094

1324,00

1448452,00

Médio

2187

1799,57

3935669,00

Total

3281

dimension1
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Tabela 19
Test Statisticsa
Avaliação
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

849487,000
1448452,000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-13,800
0,000

a. Grouping Variable: Classificação
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Teste da diferença entre duas médias: Categoria Médio versus Categoria Bom.
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Tabela 20
Mann-Whitney Test
Ranks
Classificação

Mean
N

Avaliação
dimension1

Rank

Sum of Ranks

Médio

2187

2456,53

5372432,50

Bom

6565

5016,10

32930695,50

Total

8752

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Tabela 21
Test Statisticsa
Avaliação
Mann-Whitney U

2979854,500

Wilcoxon W

5372432,500

Z

-41,848

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,000

a. Grouping Variable: Classificação

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Os resultados dos testes acima mostram que existem efetivamente pelo
menos três categorias de desempenho dos construtos logísticos: “Bom”, “Médio” e
“Ruim”. Os construtos analisados se distribuem dentro destas categorias conforme
as Tabelas 22, 23 e 24.

Portanto as dimensões mais bem avaliadas estão dispostas na Tabela 22.

Tabela 22
Construtos com as melhores avaliações
continua
Quantidade Correta

4,39

0,85

Bom

Produto Correto

4,34

0,87

Bom

Facilidade de Procedimentos

4,20

0,93

Bom
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conclusão
Disponibilidade do Produto

4,10

0,76

Bom

Agilidade da Entrega

3,75

1,41

Bom

Rastreabilidade

3,73

1,05

Bom

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Seguidas pelas dimensões, apresentadas na Tabela 23.

Tabela 23
Construtos com avaliações regulares
Recuperação de Falhas

2,93

1,17

Médio

Pós-Entrega

2,63

1,25

Médio

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Enquanto o construto com a pior avaliação foi a Flexibilidade do Serviço,
apresentado na Tabela 24.

Tabela 24
Construto com a pior avaliação
Flexibilidade do Serviço

2,14

1,30

Ruim

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Os resultados obtidos por meio da Estatística Descritiva e da Estatística Inferencial
permitem concluir que:
1) Nenhum dos atributos do E-commerce foi avaliado como excelente ou
péssimo.
2) Fatores que podem ser considerados como básicos, ou fundamentais, como:
Quantidade

Correta,

Produto

Correto,

Facilidade

de

Procedimentos,

Disponibilidade do Produto, Agilidade da Entrega e Rastreabilidade foram
avaliados com o conceito “Bom”.
3) Dimensões dependentes de tecnologia e gestão mais sofisticadas, como
Recuperação de Falhas e Apoio Pós-entrega, receberam avaliações médias.
4) A Flexibilidade do Serviço foi considerada ruim.
O desempenho da logística do e-commerce foi a seguir analisado utilizando
métodos da análise multivariada. Os construtos logísticos foram inicialmente
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categorizados por meio da análise de clusters. A seguir foram posicionados em
mapas espaciais, conforme as suas similaridades, utilizando o método EMD de
Escalonamento Multidimensional. Finalmente, as dimensões logísticas foram
associadas a conceitos mais abrangentes, mediante a análise fatorial.
4.5

Análise do desempenho da logística do e-commerce utilizando a análise
de clusters
Segundo Malhotra (2012), a análise de agrupamento, ou análise de clusters, é

uma técnica usada para classificar objetos ou casos em grupos relativamente
homogêneos chamados de agrupamentos ou conglomerados. Assim, os objetos em
cada agrupamento tendem a ser semelhantes entre si, mas diferentes de objetos em
outros agrupamentos.

Com o objetivo de analisar os agrupamentos formados pelas dimensões da
logística do e-commerce foi aplicado o método de análise de clusters, utilizando a
base de dados da pesquisa. Os agrupamentos foram formados pela aplicação do
método hierárquico de agregação, com métricas euclidianas e empregando o critério
de Ward, que busca minimizar a variância dentro dos grupos. A Tabela 25 mostra as
etapas de aglomeração e a Figura 8 apresenta o Dendograma resultante.

Tabela 25
Agglomeration Schedule
Stage

Cluster Combined

Stage Cluster First Appears

Next

Cluster 1

Cluster 2

Coefficients

Cluster 1

Cluster 2

Stage

1

3

4

234.875

0

0

2

2

1

3

587.241

0

1

3

3

1

8

960.833

2

0

5

4

6

9

1892.333

0

0

8

5

1

5

3016.856

3

0

7

6

2

7

4778.106

0

0

7

7

1

2

7312.381

5

6

8

8

1

6

14530.080

7

4

0

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.
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Figura 8 - Dendograma
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Por meio do esquema de aglomeração da Tabela 25 e do Dendograma da
Figura 8 pode-se observar a formação dos seguintes clusters, cujas denominações
são estabelecidas de forma conveniente, com vista a comparações posteriores com
as técnicas empregadas para a classificação dos construtos logísticos.
Inicialmente foram conglomerados os construtos: 3 - Quantidade Correta e 4 Produto Correto. A este aglomerado é a seguir agregado o construto 1 Disponibilidade do Produto e seguidamente o construto 8 - Facilidade de
Procedimentos. O cluster, resultante desta aglomeração, é, por conveniência,
denominado Cluster 1. A formação deste cluster pode ser observada no esquema de
aglomeração da Tabela 25 e do Dendograma da Figura 8, sendo destacado na
Tabela 26.
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Tabela 26
Cluster 1
Construto

Mean

Std. Deviation Desempenho

Quantidade Correta

4,39

0,85

Bom

Produto Correto

4,34

0,87

Bom

Disponibilidade do Produto

4,10

0,76

Bom

Facilidade de Procedimentos

4,20

0,93

Bom

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Na próxima etapa, foram agrupados os construtos 6 - Flexibilidade do Serviço
e 9 - Apoio Pós-entrega, formando o cluster, designado Cluster 4, e apresentado na
Tabela 27.

Tabela 27
Cluster 4
Apoio Pós-Entrega

2,63

1,25

Médio

Flexibilidade do Serviço

2,14

1,30

Ruim

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

O construto 5 - Rastreabilidade, inicialmente compôs um cluster isolado,
denominado Cluster 2, mostrado na Tabela 28, que em uma fase posterior é
aglomerado ao Cluster 1.

Tabela 28
Cluster 2
Rastreabilidade

3,73

1,05

Bom

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Na próxima etapa, é constituído o cluster, denominado Cluster 3, e formado
pelos construtos 2 - Agilidade da Entrega e 7 - Recuperação de Falhas, conforme
disposto na Tabela 29.
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Tabela 29
Cluster 3
Agilidade da Entrega

3,75

1,41

Bom

Recuperação de Falhas

2,93

1,17

Médio

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

O estudo dos construtos, utilizando-se a análise de clusters, mostrou
similaridade com o diagnóstico anterior, conduzido por meio da estatística descritiva
e inferência estatística, com pequenas alterações nos agrupamentos formados pelas
categorias “Bom”, “Médio” e “Ruim”. Os resultados obtidos por meio da Análise de
Clusters podem ser sintetizados da seguinte forma:

1) As

dimensões

Quantidade

Correta,

Produto

Correto,

Facilidade

de

Procedimentos e Disponibilidade do Produto, formando o Cluster 1,
continuaram a ocupar a categoria superior na avaliação dos consumidores e
que foi denominada categoria “Bom”.
2) O construto “Rastreabilidade”, isoladamente constituindo o Cluster 2, formou
uma categoria “Bom-Médio”, próxima, entretanto um pouco abaixo da
categoria “Bom”.
3) As dimensões Agilidade da Entrega e Recuperação de Falhas, compondo o
Cluster 3, evidenciaram uma categoria “Médio-Bom”, com avaliação entre o
Bom e o Médio, no julgamento dos compradores.
4) Na parte inferior do espectro encontra-se a categoria formada pelos
construtos Apoio Pós-Entrega e Flexibilidade do Serviço, o Cluster “MédioRuim”, com as piores avaliações por parte dos compradores, com conceitos
entre Médio e Ruim.

A classificação por meio da análise de cluster pode ser comparada com a
categorização realizada mediante a estatística descritiva e inferência estatística,
utilizando a Tabela 30.
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Tabela 30
Comparação da classificação análise estatística com a categorização da análise de
Clusters
Ordem Construto Logístico Média
Classificação
Categoria
Análise Estatística Análise de Clusters
1

Quantidade Correta

4,39

Bom

1

2

Produto Correto

4,34

Bom

1

3

Facilidade de Procedimentos

4,20

Bom

1

4

Disponibilidade do Produto

4,10

Bom

1

5

Agilidade da Entrega

3,75

Bom

3

6

Rastreabilidade

3,73

Bom

2

7

Recuperação de Falhas

2,93

Médio

3

8

Pós-Entrega

2,63

Médio

4

9

Flexibilidade do Serviço

2,14

Ruim

4

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A inversão observada na Tabela 30, quando comparadas as classificações
dos construtos logísticos Agilidade de Entrega e Rastreabilidade, pode ser elucidada
pelo teste de significância das médias das duas amostras apresentado na Tabela 31
a seguir.

O valor da significância do teste de Wilcoxon, Asymp. Sig. (2-tailed),

superior a 5% mostra que não há diferença significativa entre as médias de
desempenho dos dois construtos.
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Tabela 31
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N

da Entrega

Sum of

Rank

Ranks

Negative Ranks

474a

362,29

171727,50

Positive Ranks

350b

480,49

168172,50

Ties

266c

Total

1090

Rastreabilidad
e - Agilidade

Mean

a. Rastreabilidade < Agilidade da Entrega
b. Rastreabilidade > Agilidade da Entrega
c. Rastreabilidade = Agilidade da Entrega

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Tabela 32
Test Statisticsb
Test Statisticsb
Rastreabilidade - Agilidade da Entrega
-0,261a

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,794

a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Portanto, como não há diferença significativa entre as médias das dimensões
logísticas Agilidade de Entrega e Rastreabilidade, a Tabela 26 pode ser
reinterpretada na versão da Tabela 33 a seguir, mostrando o empate técnico.
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Tabela 33
Reclassificação dos construtos logísticos
Ordem

Construto Logístico

Média

Classificação

Categoria

Análise Estatística

Análise de Clusters

1

Quantidade Correta

4,39

Bom

1

2

Produto Correto

4,34

Bom

1

3

Facilidade de
Procedimentos

4,20

Bom

1

4

Disponibilidade do
Produto

4,10

Bom

1

5

Rastreabilidade

3,73

Bom

2

5

Agilidade da
Entrega

3,75

Bom

3

6

Recuperação de
Falhas

2,93

Médio

3

7

Pós-Entrega

2,63

Médio

4

8

Flexibilidade do
Serviço

2,14

Ruim

4

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A Tabela 33 mostra que as categorias formadas pela análise de clusters
podem ser assim interpretadas: categoria 1, constituídas pelos construtos logísticos
com bom desempenho; categoria 2, isoladamente formada por um construto com
bom desempenho, entretanto com um escore médio abaixo de 4; categoria 3,
composta por construtos com desempenhos bom e médio; categoria 4, estabelecida
com construtos logísticos com desempenhos médio ou ruim.
O Método de Escalonamento Multidimensional permite localizar os construtos
logísticos em Mapas Espaciais, conforme as suas similaridades, e proporciona uma
análise complementar à Análise de Clusters, sendo apresentado na próxima seção.
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4.6

Análise do desempenho da logística do e-commerce utilizando método de
escalonamento multidimensional - EMD
As similaridades entre os construtos da logística podem ser identificadas por

meio

de

Mapas

Perceptuais

gerados

pelo

método

de

escalonamento

multidimensional – EMD.
O escalonamento multidimensional – EMD tem como propósito posicionar
objetos em um espaço de percepção (Aaker, Kumar & Day, 2004). Em outra
perspectiva, o EMD é utilizado para representar espacialmente percepções e
preferências de pessoas por meios gráficos (Malhotra, 2012). Os gráficos são
denominados por mapas de percepção ou mapas espaciais e permitem localizar os
objetos em relação às dimensões selecionadas.
Para aplicar o EMD foi utilizado o programa computacional PROXSCAL PROXimity SCALing, criando proximidades entre os construtos logísticos à partir da
base de dados da pesquisa (Create proximities from data). A solução inicial foi
obtida pelo método simplex e a transformação escalar foi usada para obtenção das
proximidades entre os construtos logísticos, uma vez que foi utilizada a métrica de
Likert, com medida escalar, para a quantificação das variáveis do modelo.
A Figura 9 mostra o Mapa Espacial com a localização dos construtos
logísticos em duas dimensões. Podem ser observadas três áreas distintas no mapa.
A primeira onde estão concentrados os construtos logísticos: Quantidade Correta,
Produto Correto, Facilidade de Procedimentos, Disponibilidade do Produto e
Agilidade da Entrega. O segundo setor agrega as dimensões de Rastreabilidade e
Recuperação de Falhas, enquanto na terceira posição do mapa encontram-se os
fatores Apoio Pós-Entrega e Flexibilidade do Serviço.

Presença do construto logístico
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Importância do construto logístico Presença do construto logístico
Figura 9 - Mapa Espacial dos construtos logísticos
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Uma possível interpretação das dimensões 1 e 2 no Mapa Espacial, consiste
em associá-las a fatores relevantes na logística do e-commerce, na avaliação dos
consumidores:
Dimensão 1 – Importância do Construto Logístico (a escala cresce da direita para a
esquerda)
Dimensão 2 – Presença do Construto Logístico (a escala cresce de baixo para cima)
A avaliação da qualidade do ajuste foi medida pelo fator de Stress-I de Kruskal e
Wish (1978) que propuseram os critérios apresentados na figura 10 seguir.
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Stress-I > 0,20

Ajuste pobre

0,20 > Stress-I > 0,10

Ajuste razoável

0,10 > Stress-I > 0,05

Ajuste bom

0,05 > Stress-I > 0,025

Ajuste excelente

Stress-I = 0,0

Ajuste perfeito

Figura 10 - Avaliação da qualidade do ajuste pela medida de Stress-I
Fonte: Kruskal e Wish (1978, p. 32).

A Tabela 34 abaixo mostra os valores da função stress. O programa
PROXSCAL procura minimizar a medida de stress normalizada e a função Stress-I
inferior a 5% mostra um ajuste excelente das dimensões logísticas ao Mapa
Espacial bidimensional.

Tabela 34
Bondade do ajustamento
Stress and Fit Measures
Normalized Raw Stress

0.00237

Stress-I

0.04864a

Stress-II

0.09562a

S-Stress

0.00541b

Dispersion Accounted For (D.A.F.)

0.99763

Tucker's Coefficient of Congruence

0.99882

PROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress.
a. Optimal scaling factor = 1.002.
b. Optimal scaling factor = .992.
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A localização dos construtos logísticos no Mapa Espacial bidimensional
guarda estreita correspondência com as estruturas evidenciadas pela análise
estatística e pela análise de clusters. Pequenas variantes podem ser observadas
como evidenciadas na Tabela 35, que podem ser aceitas tendo em vista os
diferentes objetivos dos métodos multivariados empregados.

71

Tabela 35
Comparação da classificação análise estatística com a categorização da análise de
Clusters e com a localização no Mapa Espacial
Ordem

Construto Logístico

Média

Classificação

Categoria

Análise

Análise de

Estatística

Clusters

Localização
Mapa Espacial

1

Quantidade Correta

4,39

1

1

1

2

Produto Correto

4,34

1

1

1

3

Facilidade de Procedimentos

4,20

1

1

1

4

Disponibilidade do Produto

4,10

1

1

1

5

Agilidade da Entrega

3,75

1

3

1

6

Rastreabilidade

3,73

1

2

2

7

Recuperação de Falhas

2,93

2

3

2

8

Pós-Entrega

2,63

2

4

3

9

Flexibilidade do Serviço

2,14

3

4

3

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Os três métodos empregados corroboram a existência de dimensões
logísticas com avaliações superiores, médias e inferiores. As dimensões logísticas
com avaliações superiores, Quantidade Correta, Produto Correto, Facilidade de
Procedimentos e Disponibilidade do Produto, se tornaram básicas para a satisfação
dos consumidores e suas presenças podem ser consideradas triviais.
Entretanto, à medida que o e-commerce assume um estágio de maior
maturidade, outras dimensões da logística passam a ser avaliadas em relação a
suas presenças e importâncias. Dimensões do serviço logístico introduzidas mais
recentemente, como Flexibilidade do Serviço, Apoio Pós-Entrega, Recuperação de
Falhas e Rastreabilidade, ainda se encontram em estágio embrionário, e suas
importância e presença no e-commerce ainda são incipientes e podem se tornar
diferenciais competitivos.
Estas dimensões muitas vezes requerem uma capacidade gerencial e
tecnológica mais sofisticadas e muitas vezes ofertadas de forma rudimentar e,
portanto, insatisfatoriamente avaliadas. A próxima seção estará voltada para a
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identificação de dimensões de ordem superior para os construtos da logística do ecommerce.
4.7

Os construtos logísticos de segunda ordem
A Análise Fatorial Exploratória - AFE, frequentemente usada nas Ciências

Sociais, é um conjunto de técnicas multivariadas que tem como objetivo encontrar a
estrutura subjacente em uma matriz de dados e determinar o número e a natureza
das variáveis latentes que melhor representam um conjunto de variáveis observadas
(Brown, 2006). A AFE permite transformar um conjunto de variáveis iniciais,
correlacionadas entre si, denominadas variáveis observáveis ou indicadores, em
outro conjunto de menor número de variáveis, designadas por componentes
principais, construtos, fatores, componentes, dimensões ou variáveis latentes. Os
componentes principais são calculados por ordem decrescente de importância, isto
é, a primeira explica a máxima variância dos dados originais, a segunda a máxima
variância ainda não explicada pela primeira, e assim sucessivamente.
Para encontrar os construtos superiores associados aos construtos da
logística do e-commerce tratados nesta pesquisa, foi realizada a Análise Fatorial, a
seguir apresentada.
A Tabela 36 apresenta medidas da adequabilidade da amostra para o
procedimento da Análise Fatorial. O coeficiente KMO de Kaiser-Meyer-Olkin, acima
de 0,60 e a significância do Teste de Esfericidade de Bartlett inferior a 0,05 mostram
que a amostra é adequada para a Análise Fatorial.

Tabela 36
Adequabilidade da amostra
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

0,802

Approx. Chi-Square

3401,667

Df

36

Sig.

0,000

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

O diagrama Scree Plot da Figura 11 evidencia a presença de 3 ou 4 fatores, que
constituem as dimensões superiores dos construtos logísticos. A decisão sobre a
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obtenção de 3 ou 4 fatores deverá satisfazer à condição de eigenvalues maiores ou
iguais a 1.

Figura 11 - Scree Plot
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A solução com 4 fatores não satisfaz a condição de eigenvalue maior ou igual
a 1 em relação ao quarto fator. Portanto a solução adotada considerou a presença
de três fatores ou variáveis latentes. Pode ser observado na Tabela 35 que o
eigenvalue do terceiro fator (0,988) ainda é levemente inferior a 1, mas foi
aproximado para o valor igual a 1.
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Tabela 37
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component
Total

% of
Variance

Rotation Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative
%

1

3,404

37,827

37,827

3,055

33,941

33,941

2

1,869

20,764

58,591

1,898

21,093

55,034

3

0,988

10,975

69,565

1,308

14,531

69,565

4

0,660

7,336

76,902

5

0,606

6,731

83,632

6

0,436

4,845

88,477

7

0,405

4,502

92,979

8

0,368

4,085

97,064

9

0,264

2,936

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A Tabela 38 mostra as cargas fatoriais para os três componentes extraídos.
Elas mostram a correlação dos construtos logísticos com os construtos de ordem
superior.
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Tabela 38
Rotated Component Matrixa
Component
1

2

3

Quantidade Correta

0,875

-0,119

0,119

Produto Correto

0,845

-0,117

0,035

Disponibilidade do Produto

0,812

0,016

0,077

Facilidade de Procedimentos

0,757

-0,080

0,322

Rastreabilidade

0,516

0,470

0,225

Flexibilidade do Serviço

-0,132

0,841

-0,092

Pós-entrega

-0,059

0,804

0,075

Recuperação de Falhas

0,193

0,218

0,833

Agilidade da Entrega

0,136

-0,493

0,652

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 4 iterations.
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Desta forma, pode ser observada a formação das seguintes três dimensões
de ordem superior, com todas as cargas fatoriais superiores a 0,50.

Tabela 39
Componente 1 – Logística básica
Construtos Logísticos

Cargas Fatoriais

Quantidade Correta

0,875

Produto Correto

0,845

Disponibilidade do Produto

0,812

Facilidade de

0,757

Procedimentos
Rastreabilidade
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

0,516
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Tabela 40
Componente 2 - Logística avançada
Construtos Logísticos

Cargas Fatoriais

Flexibilidade do Serviço

0,841

Pós-entrega

0,804

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Tabela 41
Componente 3 - Logística intermediária
Construtos Logísticos

Cargas Fatoriais

Recuperação de Falhas

0,833

Agilidade da Entrega

0,652

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Os componentes encontrados podem receber as seguintes designações:
Componente 1 – Dimensão Superior 1 – Logística Básica
Componente 2 – Dimensão Superior 3 – Logística Avançada
Componente 3 – Dimensão Superior 2 – Logística Intermediária
A Figura 12 mostra as três dimensões logísticas distribuídas no espaço
tridimensional.
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Figura 12 - Component Plot in Rotated Space
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A Tabela 42 mostra como os construtos logísticos podem ser comparados
após a aplicação dos quatro métodos de análise.
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Tabela 42
Comparação da classificação análise estatística com a categorização da análise de
Clusters com a localização no Mapa Espacial e com as dimensões superiores
Ordem

Construto

Média

Logístico

Classificação
Análise
Estatística

Categoria
Análise de

Localização

Dimensões

Mapa Espacial

Superiores

Clusters

1

Quantidade
Correta

4,39

1

1

1

1

2

Produto Correto

4,34

1

1

1

1

3

Facilidade de
Procedimentos

4,20

1

1

1

1

4

Disponibilidade
do Produto

4,10

1

1

1

1

5

Agilidade da
Entrega

3,75

1

3

1

2

6

Rastreabilidade

3,73

1

2

2

1

7

Recuperação de
Falhas

2,93

2

3

2

2

8

Pós-Entrega

2,63

2

4

3

3

9

Flexibilidade do
Serviço

2,14

3

4

3

3

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

O estudo mostra que a logística do e-commerce, que se encontra em pleno
desenvolvimento, pode ser retratada em 3 estágios, formando uma pirâmide de
complexidades e desafios. Na base da pirâmide encontra-se a Logística Básica,
composta pelos construtos logísticos: Quantidade Correta, Produto Correto,
Disponibilidade do Produto, Facilidade de Procedimentos. A parte intermediária da
pirâmide é formada pelas dimensões logísticas: Rastreabilidade, Agilidade da
Entrega, Recuperação de Falhas, e no ápice da pirâmide estão localizadas as
dimensões Flexibilidade do Serviço e Apoio Pós-entrega. À medida que se desloca
da base para o ápice da pirâmide aumenta-se a complexidade e os desafios da
logística do e-commerce.
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4.8

Modelagem de Equações Estruturais
Inicialmente foi realizada a modelagem de equações estruturais, que

compreende o estabelecimento das relações entre os indicadores e seus respectivos
construtos (modelo outer) e a relação de dependência entre os construtos (modelo
inner). Os indicadores dispostos em retângulos são considerados refletidos pelos
seus respectivos construtos, dispostos em círculos, e que caracteriza o modelo
denominado reflexivo (as variáveis observáveis refletem as suas respectivas
variáveis latentes) em contraposição ao modelo cognominado de formativo, quando
os construtos são formados pelos seus indicadores. No modelo reflexivo, como
adotado nesta dissertação, os indicadores, ou variáveis observáveis, são
representativos de um conjunto de itens que refletem o construto que almejam
medir. O construto é a realidade e as variáveis observáveis são possíveis
indicadores de suas variáveis latentes. Um construto, ou variável latente, não pode
ser diretamente medido, mas pode ser representado ou mensurado por uma ou mais
variáveis observáveis, ou indicadores (Hair et al., 2009).
As setas unindo os construtos, ou variáveis latentes, representam os
caminhos ou relações de dependência. A Figura 13 mostra simultaneamente os
modelos outer e inner, adotando a abordagem reflexiva, quando as setas com
origem nas variáveis latentes, são direcionadas para os indicadores, ou variáveis
observáveis, significando que estas últimas são reflexos das primeiras.
O modelo adotado estabelece relação de dependência entre os componentes
fundamentais da logística do e-commerce e os componentes intermediários, entre
estes os componentes avançados. A Figura 13 mostra estas relações de
dependências por meio de setas que saem dos construtos: quantidade correta,
produtos correto, disponibilidade dos produtos e facilidade de procedimentos e
apontam

para

as dimensões intermediárias da

logística

do

e-commerce:

rastreabilidade, agilidade e recuperação de falhas. Ainda, de acordo com o modelo
inner estabelecido, setas partem das variáveis latentes: rastreabilidade, agilidade e
recuperação de falhas, apontando para as dimensões avançadas da logística:
flexibilidade do serviço e apoio pós-entrega.
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Figura 13 - Modelo inicial de equações estruturais
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Inicialmente a escala do modelo considerado foi testada, avaliando a
confiabilidade dos indicadores (ou variáveis observáveis), a confiabilidade de
consistência interna, a validade convergente e a validade discriminante.
As cargas fatoriais – CF são as correlações entre as variáveis originais e os
construtos (variáveis latentes). Geralmente cargas fatoriais abaixo de 0,70 são
utilizadas como critério para eliminar as variáveis que não estão contribuindo com
medição do constructo.
O teste da confiabilidade dos indicadores, apresentado na Tabela 43, mostra
que todos os indicadores refletem corretamente os seus construtos, com exceção
dos itens “Houve antecipação da data de entrega do produto?”e “Houve entrega do
produto em atraso?” que não satisfizeram a condição de carga fatorial acima de
0,70, ou ainda (carga fatorial)2 > 0,50. Estes dois indicadores foram eliminados
resultando no modelo final representado na Figura 14.
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Tabela 43
Confiabilidade dos indicadores – Modelo inicial
Continua
Agilidade
da
Entre
ga
AE1 - O
tempo de
entrega do
produto está
0.903
dentro do
prazo definido
no site
AE2 - Houve
antecipação
da data de
0.353
entrega do
produto
AE3 - Não
houve entrega
0.669
do produto em
atraso
DP1 - Existem
informações
técnicas
necessárias
do produto no
site
DP2 -O
Produto está
disponível no
site para
comprá-lo
DP3 - O site
permite
visualização
da imagem do
produto
EP1 - O
produto foi
entregue
conforme a
especificação
do site
EP2 - O
produto foi
entregue sem
defeito
EQ1 - A
quantidade
entregue do
produto foi
atendida
conforme
solicitado

Dispo
Flexibi
Quan
Apoio
niFacilida
liProdu Qualida
Rastre Recuper
tiPós bilidad de de
dade
to
de
aa-ção
dade
Entre e do Procedi
do
Corret Percebi
bilidad
de
Corre
ga
Produt -mentos Serviç
o
da
e
Falhas
ta
o
o

0.793

0.758

0.866

0.922

0.822

0.929
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continua
EQ2 - A
qualidade da
embalagem
do produto
garante a
quantidade e
integridade
FP1 - Existe
facilidade de
compra de um
produto pelo
site
FP2 - A
navegação no
site para
compra de um
produto é
rápida
FS1 - É
possível a
substituição
do produto
após a
compra
realizada
FS2 - É fácil
substituir
dados de
entrega,
endereço,
hora,dia
,produto
PE1 - É
realizada
pesquisa de
satisfação
após a
entrega do
produto
PE2 Informações
sobre outras
promoções
são enviadas
após a
entrega
Qualidade
Percebida
RA1 - As
informações
sobre a
entrega do
produto são
de fácil
acesso

0.937

0.927

0.938

0.932

0.935

0.877

0.922

1.000

0.921
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conclusão
RA2 - Existe
possibilidade
de um
acompanham
ento correto
da entrega
RF1 - Existe
rapidez na
resposta da
reclamação
quando ocorre
atraso
RF2 - Quando
o produto
apresenta
defeito a
substituição é
rápida
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

0.908

0.930

0.883

A confiabilidade da consistência interna da escala foi testada por meio do
coeficiente Alfa de Cronbach e pela Confiabilidade Composta, como mostra a Tabela
44.

Tabela 44
Confiabilidade da consistência interna da escala e validade convergente – Modelo
Inicial
Cronbach's Alpha

rho_A

Composite
Reliability

Average Variance
Extracted (AVE)

Agilidade da Entrega

0.447

0.618

0.697

0.463

Apoio Pós-Entrega

0.769

0.794

0.895

0.810

Disponibilidade do Produto

0.733

0.754

0.848

0.651

Facilidade de Procedimentos

0.850

0.854

0.930

0.869

Flexibilidade do Serviço

0.852

0.853

0.931

0.871

Produto Correto

0.699

0.770

0.865

0.763

Qualidade Percebida

1.000

1.000

1.000

1.000

Quantidade Correta

0.852

0.854

0.931

0.871

Rastreabilidade

0.804

0.807

0.911

0.836

Recuperação de Falhas

0.788

0.821

0.903

0.823

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.
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O coeficiente Alfa de Cronbach (A.C.) é um indicador que representa a
proporção da variância total da escala que é atribuída ao verdadeiro escore do
construto latente que está sendo mensurado. A Confiabilidade Composta (C.C.) é a
medida do grau em que um conjunto de itens de um constructo é internamente
consistente em suas mensurações. De acordo com Tenenhaus et al. (2005), os
indicadores A.C. e C.C. devem ser maiores que 0,70 para indicação de
confiabilidade do constructo, sendo que, para autores como Hair et al. (2009),
valores acima de 0,60 também são aceitos.
À rigor, apenas o construto “Agilidade na entrega”, não satisfez a condição de
Alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta acima de 0,70. Esta insuficiência tem
origem na ausência de confiabilidade, acima observada, dos indicadores “Houve
antecipação da data de entrega do produto? ”e” Houve entrega do produto em
atraso?” que não satisfizeram a condição de (carga fatorial)2 > 0,50. Como
supramencionado, tais indicadores foram, a seguir, subtraídos da análise, resultando
em um modelo que satisfez todas as métricas de confiabilidade e validade.
Segundo as orientações de Hair et al. (2009), a validade de um construto é
composta de quatro componentes: validade convergente, validade discriminante,
validade de face e validade nomológica. Para examinar a validade convergente, que
representa a avaliação do grau em que as medidas do mesmo conceito estão
correlacionadas, foi utilizado o critério proposto por Fornell e Larcker (1981). Tal
critério propõe que há validação quando a Variância Média Extraída – AVE for
superior a 50% (Henseler et al., 2009) ou 40% (Nunnaly & Bernstein, 1994). A AVE
indica o percentual médio de variância compartilhada entre o constructo latente e
seus indicadores.
Após realizar o teste de validade convergente, observou-se que apenas o
construto “Agilidade na entrega” não satisfez ao critério de AVE – Average Variance
Extracted, acima de 0,50, como mostra a Tabela 44. Como supramencionado, esta
insuficiência tem origem na ausência de confiabilidade, acima observada, dos
indicadores “Houve antecipação da data de entrega do produto? ”e“ Houve entrega
do produto em atraso?” que não satisfizeram a condição de (carga fatorial)2 > 0,50.
Estes indicadores foram, a seguir, subtraídos da análise e no modelo final todos os
construtos atenderam ao critério de validade convergente.
Para a avaliação de validade discriminante, grau em que um constructo é
verdadeiramente diferente dos demais, os itens devem se relacionar mais
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fortemente com os construtos aos quais fazem referência do que com outros
construtos presentes no modelo. Fornell e Larcker (1981) sugerem a comparação da
variância extraída média (AVE) de cada construto com a variância compartilhada (o
quadrado do coeficiente de correlação) entre todos os pares de construtos. A
validade discriminante é verificada quando todos os construtos apresentam
variâncias extraídas maiores do que as respectivas variâncias compartilhadas.
Todos os construtos superaram o teste da validade discriminante, como
apresentado na Tabela 45, apresentando a AVE acima da variância compartilhada
(o quadrado do coeficiente de correlação) entre todos os pares de construtos.

Tabela 45
Validade discriminante – Modelo inicial
Facilidade
Agilidade
Disponibili _de_Proc Flexibilida
Qualidade
Recupera
_da_Entre Apoio_Pó dade_do_ edimento de_do_Se Produto_ _Percebid Quantidad Rastreabil ção_de_F
ga
s_Entrega Produto s
rviço
Correto
a
e_Correta idade
ahas

Variável
Latente
Agilidade_da_
Entrega
0.680
Apoio_Pós_E
ntrega
-0.140
Disponibilidad
e_do_Produto
Facilidade_de
_Procediment
os
Flexibilidade_
do_Serviço
Produto_Corr
eto
Qualidade_Pe
rcebida
Quantidade_
Correta
Rastreabilida
de
Recuperação
_de_Fahas

0.900

0.564

-0.058

0.807

0.539

-0.059

0.582

0.932

-0.254

0.559

-0.091

-0.170

0.933

0.565

-0.078

0.615

0.616

-0.190

0.873

0.624

0.365

0.708

0.668

0.277

0.648

0.592

-0.091

0.674

0.671

-0.181

0.740

0.681

0.933

0.301

0.213

0.380

0.344

0.218

0.360

0.670

0.350

0.914

0.297

0.131

0.301

0.342

0.071

0.178

0.563

0.231

0.332

1.000

0.907

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A Figura 14 apresenta o modelo final, após a exclusão das variáveis
manifestas ae1 – “Houve antecipação da data de entrega do produto?” e ae2 –
“Houve entrega do produto em atraso?” que não satisfizeram ao critério de
confiabilidade dos indicadores.
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Figura 14 - Modelo final de equações estruturais
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A Tabela 46 mostra que todos os itens, constantes no modelo final da Figura
14, satisfazem a condição de (carga fatorial)2 > 0,50, atendendo ao critério de
confiabilidade dos indicadores.

Tabela 46
Confiabilidade dos indicadores – Modelo final
Agilida
de da
Entreg
a

AE3 Não
houve
entrega do
1.000
produto em
atraso
DP1 Existem
informações
técnicas
necessárias
do produto no
site
DP2 O
Produto está

Apoio
Pós
Entre
ga

Disponibilida
de do
Produt
o

0.815

0.739

Facilida
de de
Procedi Flexibilid
ade do
mentos Serviço

Produ
to
Corre
to

Qualida
de
Quantid
Percebi ade
da
Correta

Rastrea Recupera
bição de
lidade
Falhas
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disponível no
site para
comprá-lo
DP3 O site
permite
visualização
da imagem
do produto
EP1 O
produto foi
entregue
conforme a
especificação
do site
EP2 O
produto foi
entregue sem
defeito
EQ1 A
quantidade
entregue do
produto foi
atendida
conforme
solicitado
EQ2 A
qualidade da
embalagem
do produto
garante a
quantidade e
integridade
FP1 Existe
facilidade de
compra de
um produto
pelo site
FP2 A
navegação
no site para
compra de
um produto é
rápida
FS1 É
possível a
substituição
do produto
após a
compra
realizada
FS2 É fácil
substituir
dados de
entrega,
endereço,
hora, dia e
produto
PE1 É
realizada
pesquisa de

0.861

0.92
4

0.81
9

0.927

0.939

0.926

0.939

0.933

0.934

0.88
0
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satisfação
após a
entrega do
produto
PE2
Informações
sobre outras
0.92
promoções
0
são enviadas
após a
entrega
Qualidade
Percebida
RA1 As
informações
sobre a
entrega do
produto são
de fácil
acesso
RA2 Existe
possibilidade
de um
acompanham
ento correto
da entrega
RF1 Existe
rapidez na
resposta da
reclamação
quando
ocorre atraso
RF2 Quando
o produto
apresenta
defeito a
substituição é
rápida
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

1.000

0.921

0.908

0.930

0.884

A Tabela 47 mostra que todos os construtos, constantes no modelo final da
Figura 14, satisfazem a condição de Alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta
acima de 0,70, atendendo ao critério de consistência interna da escala. Internal
Consistency Reliability.
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Tabela 47
Confiabilidade da consistência interna da escala – Modelo Final
Variáveis Latentes

Cronbach's
Composite Average Variance
Alpha
rho_A Reliability Extracted (AVE)

Agilidade da Entrega

1.000

1.000

1.000

1.000

Apoio Pós Entrega

0.769

0.789

0.895

0.811

Disponibilidade do
Produto

0.733

0.754

0.848

0.651

Facilidade de
Procedimentos

0.850

0.856

0.930

0.869

Flexibilidade do Serviço

0.852

0.852

0.931

0.871

Produto Correto

0.699

0.780

0.865

0.762

Qualidade Percebida

1.000

1.000

1.000

1.000

Quantidade Correta

0.852

0.856

0.931

0.871

Rastreabilidade

0.804

0.807

0.911

0.836

0.821

0.903

0.823

Recuperação de Falhas
0.788
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Em relação ao teste de validade convergente, a Tabela 47 mostra que todos
os construtos, constantes no modelo final da Figura 14, satisfazem ao critério de
AVE – Average Variance Extracted, acima de 0,50, atendendo ao critério de validade
convergente da escala. Para a validade discriminante pode ser observada, para
todos os construtos, como apresentado na Tabela 48, estando a AVE – Average
Variance Extracted acima das variâncias compartilhadas entre os construtos.
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Tabela 48
Validade Discriminante – Modelo Final

Variável Latente
Agilidade_da_Entr
ega
Apoio_Pós_Entre
ga
Disponibilidade_d
o_Produto
Facilidade_de_Pr
ocedimentos
Flexibilidade_do_
Serviço

Facilidade
Disponibili _de_Proc Flexibilida
Qualidade
Recupera
Agilidade_da Apoio_Pó dade_do_ edimento de_do_Se Produto_ _Percebid Quantidad Rastreabil ção_de_F
_Entrega
s_Entrega Produto s
rviço
Correto
a
e_Correta idade
alhas
1.000
-0.235

0.900

0.147

-0.055

0.807

0.291

-0.060

0.582

0.932

-0.359

0.559

-0.088

-0.170

0.933

Produto_Correto
Qualidade_Perce
bida
Quantidade_Corre
ta

0.260

-0.079

0.614

0.617

-0.190

0.873

0.222

0.364

0.709

0.669

0.277

0.649

1.000

0.256

-0.092

0.675

0.671

-0.181

0.741

0.681

0.933

Rastreabilidade
Recuperação_de_
Falhas

0.023

0.212

0.381

0.344

0.218

0.360

0.670

0.350

0.914

0.180

0.131

0.304

0.342

0.071

0.179

0.563

0.231

0.332

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A seguir é apresentada a estimação dos parâmetros do modelo estrutural,
modelo inner, explorando-se inicialmente os coeficientes dos caminhos, ou
coeficientes do modelo e na sequência o teste de significância dos referidos
coeficientes é realizado por meio da técnica bootstrapping.

0.907
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Tabela 49
Coeficientes do modelo estrutural
Variáveis
Latentes
Agilidade_da_E
ntrega
Apoio_Pós_Entr
ega
Disponibilidade
_do_Produto
Facilidade_de_
Procedimentos
Flexibilidade_d
o_Serviço

Disponibi Facilidad
Apoio_P lidade_d e_de_Pr Flexibili
Qualidad Quantida
Recuper
Agilidade_ ós_Entre o_Produt ocedime dade_do Produto_ e_Perce de_Corre Rastreab ação_de
da_Entrega ga
o
ntos
_Serviço Correto bida
ta
ilidade
_Falhas

Produto_Correto
Qualidade_Perc
ebida
Quantidade_Cor
reta

-0.261

-0.376
0.304

-0.126

0.208

0.223

0.219

0.120

0.314

0.130

0.139

-0.123

0.098

0.027

-0.039

0.107

Rastreabilidade

0.179

0.204

Recuperação_d
e_Falhas

0.118

0.071

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A partir da Tabela 49 podem ser destacados os coeficientes que expressam
as relações de dependências entre as dimensões básicas e as dimensões
intermediárias da logística do e-commerce Tabela 50 e também os coeficientes que
revelam as relações de dependências entre as dimensões intermediárias e as
dimensões avançadas, Tabela 51.

Tabela 50
Influência das variáveis da logística básica sobre as variáveis da logística
intermediária
Agilidade
da
Entrega

Rastreabilidade

Recuperação
de Falhas

Quantidade Correta

0.098

0.027

-0.039

Produto Correto

0.130

0.139

-0.123

Disponibilidade do Produto
Facilidade de
Procedimentos

-0.126

0.208

0.223

0.219

0.120

0.314

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

A influência do construto Facilidade de Procedimentos sobre o construto
Recuperação de Falhas apresentou a maior intensidade, com um coeficiente positivo
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igual a 0,314 e significante ao nível de significância de 1% (P Value = 0,000),
conforme atesta a Tabela 53. Podem ser observadas algumas relações inversas,
apresentando coeficientes angulares negativos. Nestes casos o aumento da
avaliação da qualidade em uma dimensão logística implica em diminuição da
avaliação da qualidade em outro componente do serviço logístico. Por exemplo, uma
fraca avaliação da disponibilidade do produto repercutiu em uma alta avaliação da
agilidade da entrega, com coeficiente angular igual a -0,126 (P Value = 0,008).
As influências das dimensões logísticas de nível intermediário sobre os
componentes do serviço logístico avançado são apresentadas na Tabela 51.

Tabela 51
Influência das variáveis da logística intermediária sobre as variáveis da logística
avançada
Apoio Pós
Entrega

Flexibilidade do
Serviço

Agilidade da Entrega

-0.261

-0.376

Rastreabilidade
Recuperação de
Falhas

0.179

0.204

0.118

0.071

Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Entre as relações observadas na Tabela 51, pode ser destacada a influência
de maior intensidade do construto Agilidade da Entrega sobre o construto
Flexibilidade do Serviço, entretanto com um coeficiente angular negativo, igual a 0.376 e significante ao nível de significância de 1% (P Value = 0,000), conforme
mostra a Tabela 52 – significância dos coeficientes do modelo. Pode-se observar
outra relação inversa, apresentando coeficiente angular negativo, entre Agilidade da
Entrega e Apoio Pós Entrega, com coeficiente angular igual a -0.261, significante a
nível de 1% (P Value = 0,000). Neste caso, uma fraca avaliação da Agilidade da
Entrega repercutiu em uma alta avaliação do Apoio Pós Entrega.
As significâncias dos coeficientes do modelo foram obtidas pelo método
bootstrapping e estão dispostas na Tabela 52.
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Tabela 52
Significância dos coeficientes do modelo I
Original
Sample
(O)

Sample
Mean
(M)

Agilidade da Entrega -> Apoio Pós
Entrega

-0.261

-0.263

0.032

8.184

0.000

Agilidade da Entrega -> Flexibilidade do
Serviço

-0.376

-0.378

0.031

12.107

0.000

Apoio Pós Entrega -> Qualidade
Percebida

0.304

0.306

0.036

8.343

0.000

Disponibilidade do Produto -> Agilidade
da Entrega

-0.126

-0.127

0.048

2.643

0.008

Disponibilidade do Produto ->
Rastreabilidade

0.208

0.212

0.043

4.880

0.000

Disponibilidade do Produto ->
Recuperação de Falhas

0.223

0.223

0.042

5.354

0.000

Facilidade de Procedimentos ->
Agilidade da Entrega

0.219

0.216

0.045

4.840

0.000

Facilidade de Procedimentos ->
Rastreabilidade

0.120

0.119

0.044

2.747

0.006

Facilidade de Procedimentos ->
Recuperação de Falhas

0.314

0.314

0.039

8.093

0.000

0.107

0.105

0.036

2.927

0.004

0.130

0.130

0.052

2.512

0.012

Produto Correto -> Rastreabilidade

0.139

0.135

0.046

3.046

0.002

Produto Correto -> Recuperação de
Falhas

-0.123

-0.123

0.048

2.569

0.010

Quantidade Correta -> Agilidade da
Entrega

0.098

0.101

0.051

1.929

0.054

Quantidade Correta -> Rastreabilidade

0.027

0.027

0.051

0.524

0.601

Quantidade Correta -> Recuperação de
Falhas

-0.039

-0.036

0.048

0.807

0.420

Rastreabilidade -> Apoio Pós Entrega

0.179

0.181

0.031

5.845

0.000

Rastreabilidade -> Flexibilidade do
Serviço

0.204

0.202

0.026

7.891

0.000

Recuperação de Falhas -> Apoio Pós
Entrega

0.118

0.118

0.032

3.697

0.000

0.071

0.072

0.030

2.391

0.017

Flexibilidade do Serviço -> Qualidade
Percebida
Produto Correto -> Agilidade da
Entrega

Recuperação de Falhas -> Flexibilidade
do Serviço
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.

Standard
Deviation T Statistics
(STDEV) (|O/STDEV|)

P
Values

Bootstrapping é uma abordagem baseada na estimação de parâmetros
através da re-amostragem, que fundamenta na extração de um grande número de
subamostras, estimando os parâmetros para cada subamostra e então adotando os
percentis como intervalos de confiança (Hair et al., 2009). O método bootstrapping é
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assintoticamente mais preciso do que os intervalos padrão obtidos usando a
variância da amostra e suposições de normalidade (DiCiccio & Efron, 1996).
Pode-se observar que, com exceção da influência da Quantidade Correta
sobre a Rastreabilidade e da influência da Quantidade Correta sobre a Recuperação
de Falhas, todos os coeficientes foram estatisticamente significativos.
A significância dos coeficientes do modelo, aliada à confirmação da
confiabilidade e da validade da escala, permite formular a hipótese da existência de
uma pirâmide representativa da logística do e-commerce. Esta pirâmide pode ser
mais bem observada, girando a Figura 14, agora sem as setas das relações
estatisticamente não significativas (influência da Quantidade Correta sobre a
Rastreabilidade e da influência da Quantidade Correta sobre a Recuperação de
Falhas), conforme apresentada na Figura 15. As considerações sobre esta pirâmide
serão elaboradas nas conclusões deste trabalho, a seguir apresentadas.

Figura 15 - Pirâmide da logística do e-commerce
Fonte: Dados da pesquisa de 2017.
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4.9

Comparação com os resultados de pesquisas acadêmicas

Os resultados encontrados na presente dissertação podem ser validados
pelas descobertas descritas em casos da literatura. Por exemplo, na pesquisa “A
logística no comércio eletrônico B2C: um estudo nacional multi casos” foi constatado
que apenas uma empresa possui serviço de entrega em caráter de urgência,
evidenciando a falta de flexibilidade da logística do e-commerce estudado.
Por outro lado, no estudo “Evolução do desempenho logístico no varejo virtual
do Brasil”, foi constatado que o prazo prometido de entrega, nem sempre era
cumprido, gerando atrasos e inconsistências no desempenho operacional,
demonstrando falhas em um componente básico do serviço logístico do ecommerce.
A importância da agilidade da entrega pode ser constatada no estudo “Ecommerce: análise do hábito de compra de jovens universitários em lojas virtuais em
relação ao composto de marketing”, a agilidade no processo de compra constitui um
fator preponderante para a escolha da loja, quando o prazo de entrega mostrou-se
muito importante para 45,36% dos entrevistados. O caso estudado mostra a
importância dos sistemas de apoio à logística do e-commerce para o sucesso das
compras online. Na presente dissertação a agilidade da entrega ainda não
apresentou um desempenho totalmente satisfatório atingindo um escore de 3,75 na
escala de 1 a 5, o que pode ser considerado entre regular e bom.
Na pesquisa “Comércio eletrônico: a percepção do consumidor quanto à
qualidade dos serviços e os fatores que influenciam sua decisão de compra”, conclui
que, entre as causas de insatisfação mais relevantes estão a falência de entrega no
prazo prometido e ineficiência de recuperação de falhas pós-vendas. Estas
incapacidades do comércio eletrônico estimulam reclamações em redes sociais e
sites especializados como o “Reclame Aqui”. A entrega em atraso é motivo forte de
insatisfação por gerar expectativas frustradas, realçando o papel estratégico da
logística do e-commerce.
Os casos estudados na literatura coadunam com os resultados encontrados na
dissertação em curso. Falhas em dimensões logísticas básicas como Quantidade
Correta, Produto Correto, Facilidade de Procedimentos e Disponibilidade do
Produto, são motivos para frustrações e retaliações por parte dos clientes. O mesmo
ocorre quando o prazo de entrega prometido não é cumprido. À medida que o
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consumidor utiliza de forma mais intensa as compras online, torna-se mais crítico e
exigente quando outras dimensões da logística passam a ser esperadas, como
Agilidade na Entrega, Recuperação de Falhas, Apoio Pós-Entrega, Recuperação de
Falhas, Rastreabilidade e Flexibilidade. Quando insatisfeitos, os consumidores
esperam que haja a recuperação da falha e se não são atendidos, procuram retaliar,
frequentemente por meio de reclamações em sites especializados e mediante o
“boca-a-boca” negativo.
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5

Conclusões, Limitações da Pesquisa e Sugestões para Novos Estudos
A presente dissertação investigou o serviço logístico do e-commerce com

objetivo de identificar os seus componentes e avaliar a sua performance. Com esta
finalidade foi realizado uma pesquisa de campo com consumidores de compras
online. Os resultados obtidos foram expostos na seção anterior, permitindo formular
as conclusões a seguir apresentadas.

5.1

Conclusões
A evolução atual do e-commerce supera o crescimento do varejo

convencional e apresenta elevadas taxas de incremento anual. 100 mil novas
empresas ponto com aparecem a cada dia na Internet e em 1999 o e-commerce
movimentou, US$ 70 milhões. Entretanto, um dos grandes limitadores ao
crescimento explosivo do e-commerce, constitui a logística para atender as compras
online. A dimensão da logística pode ser estudada por meio dos componentes do
serviço logístico.
Atendendo ao primeiro objetivo dessa dissertação, foram identificados os
principais componentes do serviço logístico, dentro os quais foram selecionados
para análise os construtos de segunda ordem: Quantidade Correta, Produto Correto,
Facilidade de Procedimentos, Disponibilidade do Produto, Agilidade da Entrega,
Rastreabilidade, Recuperação de Falhas, Pós-Entrega e Flexibilidade do Serviço.
Estas dimensões foram amplamente estudadas na literatura que fundamentou o
referencial teórico da pesquisa realizada.
A logística do e-commerce pôde ser avaliada pela análise dos componentes
do serviço logístico provindos do cumprimento do primeiro objetivo formulado. A
performance dos componentes do serviço logístico permitiu um diagnóstico singular
da logística do comércio eletrônico.
Dependendo do grau de maturidade da logística do e-commerce o
desempenho dos componentes pode apresentar diferentes configurações. No Brasil,
como de certa forma evidenciado nesta pesquisa e nos casos presentes na
literatura, existem componentes básicos, como Quantidade Correta, Produto
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Correto, Facilidade de Procedimentos, Disponibilidade do Produto e Rastreabilidade
cujo desempenho satisfatório avaliado pelo consumidor já foi equacionado.
Entretanto, possivelmente dado o estágio ainda embrionário do comércio
eletrônico neste país, componentes de ordem mais avançada, como serviço PósEntrega, Recuperação de Falhas e Flexibilidade do Serviço apresentaram
desempenho

insatisfatório

na

avaliação

dos

entrevistados.

Destaca-se

a

Flexibilidade do Serviço com a pior avaliação dentre os construtos pesquisados.
Conclui-se que a logística do e-commerce pode ser caracterizada por três
estágios. O primeiro constitui um estágio básico, pertinente aos primórdios do
comércio eletrônico, quando são desenvolvidas as capacidades de atender a
Quantidade Correta, Produto Correto, Disponibilidade do Produto, Facilidade de
Procedimentos, os quais presentemente são avaliados de forma satisfatória. Uma
evolução para um segundo estágio exigiria o domínio de novas competências,
expressas por um bom desempenho relativo aos componentes Rastreabilidade,
Agilidade da Entrega e Recuperação de Falhas.
Para evoluir no sentindo de um estágio avançado, faz-se necessário o
domínio de tecnologias mais sofisticadas de informação e gestão. Neste estágio os
componentes do serviço logístico, Flexibilidade do Serviço e Apoio Pós-entrega
seriam executados com maior competência do que foi constatado. Este seria o
terceiro estágio completando o processo evolutivo que pode ser visualizado para a
logística do e-commerce.
Estes três estágios formariam a estrutura de uma pirâmide, em cuja a base
estaria localizada os componentes do serviço logístico, Quantidade Correta, Produto
Correto, Disponibilidade do Produto e Facilidade de Procedimentos. O intermediário
da pirâmide seria formado pelas dimensões da logística do e-commerce
Rastreabilidade, Agilidade da Entrega e Recuperação de Falhas. No ápice da
pirâmide estariam situados os construtos Flexibilidade do Serviço e Apoio Pósentrega, completando o processo de formação de competências para um bom
desempenho da logística do e-commerce. A logística básica, ou primeiro estágio, já
é de maior domínio das organizações, portanto, melhor consolidada e avaliada. Já
os demais estágios ainda estão em desenvolvimento, portanto, podem e devem ser
aprimoradas.
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5.2

Limitações da pesquisa
Uma das limitações dessa pesquisa foi com as variáveis do construto

agilidade na entrega porque o coeficiente Alpha de Cronbach apresentou valor bem
abaixo do valor considerado aceitável. Como tentativa de melhorar o coeficiente
Alpha de Cronbach, foram calculados os valores deste indicador retirando
sequencialmente cada uma das variáveis incluídas nesta dimensão.
Não houve melhora significativa no coeficiente e para contornar essa falência
da escala foi selecionada umas das variáveis logísticas previamente consideradas
como característica da agilidade da entrega. No caso em questão foi selecionada a
variável entrega do produto em atraso. Esta variável foi utilizada como variável Proxy
do construto agilidade da entrega.
Outra limitação nesse estudo foi estimular as pessoas a responder a
pesquisa, com suas atividades diárias cada vez mais comprometidas com tempo
para finalizar seus compromissos. Entretanto, o resultado final da coleta de dados
apresentando 1095 questionários respondidos foi considerado uma boa amostra
para finalizar a pesquisa.

5.3

Recomendações para pesquisas futuras
A internet proporciona a facilidade e o conforto para o consumidor comprar

produtos. Ao realizar o pedido o cliente cria expectativas de receber seu produto em
um prazo menor do que o negociado no site. Como sugestões para novos estudos e
orientações para as empresas, a realização de uma pesquisa em caráter
internacional, envolvendo estudantes de outras nacionalidades, utilizando os
recursos da internet para verificar melhorias ainda não implantadas do serviço
logístico do e-commerce. Outra sugestão é realizar uma pesquisa em que o
consumidor do serviço de compras online, efetua sua compra e busca o produto na
loja física, uma prática que está crescendo no e-commerce no Brasil. Uma terceira
sugestão é realizar uma pesquisa em países com maior experiência de e-commerce
e comparar com os estudos realizados no Brasil.

100

Referências

Aaker, D. A., Kumar, V., & DAY, G. S. (2004). Pesquisa de marketing. São Paulo:
Atlas.

ABCOMM (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) (2016). Recuperado de
https://abcomm.org/noticias/participacao-do-e-commerce-no-varejo-fisico/.

Alves, R. D. S. (2001). Logística: Solução para o mercado virtual brasileiro: Um estudo
de caso. Florianópolis. (Dissertação de mestrado do Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de Santa
Catarina).

Recuperado

de

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82035.

Andrade, D. M., Pagliarussi, M. B., Brandão, M. M. (2011). Boca-a-Boca Eletrônico
como forma de Retaliação: uma aplicação da Modelagem de Equações
Estruturais

para

determinar

o

comportamento

pós-reclamação

de

consumidores insatisfeitos/ofendidos. Anais do 35º Encontro Nacional de PósGraduação em Administração. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Azevedo, J. M. (2002). Cadeia de abastecimento no comércio eletrônico sob a ótica
de redes flexíveis: um método de estruturação. (Tese Doutorado em
Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, SC, Brasil).

Ballou, R. H. (2001). Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento,
organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookmann.

Bayles, D. L., & Bhatia, H. (2000). E-commerce logistics & fulfilment: delivering the
goods. Upper Saddie River: Prentice Hall.

Bayles, D. L. (2001). E-commerce Logistics e Fulfillment: delivery the goods. Upper
Saddle River: Prentice Hall.

101

Botellho, G. K. N., Gomes, E. O., & Silva, H. M. R. da (2015). E-commerce: análise do
hábito de compra de jovens universitários em lojas virtuais em relação ao
composto de marketing. Anais-Encontro Científico de Administração, Economia
e

Contabilidade, 1

(1).

Recuperado

em

https://anaisonline.uems.br/index.php/ecaeco/article/viewFile/2579/2752.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The
Guilford.

Carvalho, V. F. M. (2012). Comércio eletrônico: A percepção do consumidor quanto à
qualidade dos serviços e os fatores que influenciam sua decisão de compra.
(Dissertação de Mestrado em Administração e Economia. Faculdade de
Economia e Finanças do IBMEC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Recuperado de
http://s3.amazonaws.com/public-cdn.ibmec.br/portalibmeccontent/public/arquivos/df/dis_2012_50__vanessa_ferreira_mendonca_de_carvalho.pdf.

Chiara, M.

(2015, abril 7). Brasil cai 14 posições no ranking global de comércio

eletrônico.

O

Estado

de

S.

Paulo.

Recuperado

de

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-cai-14-posicoes-noranking-global-de-comércio-eletrônico-imp-,1664945.

Christopher, M. (2011). Logística e gerenciamento na cadeia de suprimentos. São
Paulo: Cengage Learning.

Churchill Jr., Gilbert A.; Peter, J. Paul. (2005). Marketing: criando valor para o cliente.
São Paulo: Saraiva.

Collis, Jill., & Hussey, Roger. (2005). Pesquisa em administração: um guia prático
para alunos de graduação e pós-graduação. (2a ed.). Porto Alegre: Bookman.

Diciccio, T. J. Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. Statistical Science, 11
(3), 189-228.

102

Donald, R. L; Ridgway, N. M; Netemeyer, R. G. (1993). Price Perceptions and
consumer Shopping Behavior: A field study. Journal of Marketing Research. 30,
234-254.

Fagundes, P. H. B. (2008) Impactos da adoção de um modelo para gestão da cadeia
de suprimentos: um estudo de caso em uma empresa de alimentos.
(Dissertação de mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas.
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos).

Filipini, D. (2015, dezembro 11). Logística no e-commerce. Recuperado de
http://www.e-commerce.org.br/logistica-ecommerce/.

Fleury, P. (1999). Supply Chain Management: conceitos, oportunidades e desafios da
implementação. Revista Tecnologística, 39.

Fleury, P. F., & Monteiro, F. J. R. C. (2000). O desafio logístico do e-commerce. São
Paulo: Revista Tecnologística, 6 (56), 34-40.

Fleury, P. F., Wanke, P., & Figueiredo, K. (Orgs.). (2001). Logística empresarial: a
perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with
unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing
Research, 39-50.

Franco JR., C. (2005). E-Business: Internet, tecnologia e sistemas de informação na
administração de empresas. (3a. ed., 355 p.). São Paulo: Atlas.

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. (Procon-SP). (2010). Cadastro de
reclamações

fundamentadas:

Kit

de

imprensa.

Recuperado

http://www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_ranking_2010.pdf.

GIL, A. C. (1999). Métodos e técnicas de pesquisa social. 4a ed. São Paulo: Atlas.

de

103

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Análise
multivariada de dados. Porto Alegre: Bookman.

Henseler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. R. (2009). The Use of Partial Least Squares
Path Modeling in International Marketing. In New challenges to international
marketing. (277-319). Emerald Group Publishing Limited.

Instituto

Brasileiro

de

Geografia

e

Estatística.

(2014).

Recuperado

de

www.ibge.gov.br- http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3106200.

Instituto

Brasileiro

de

Geografia

e

Estatística.

(2016).

Recuperado

de

http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3106200.

Kalakota, R., & Robinson, M. (2002). E-business: Estratégias para alcançar o sucesso
no mundo digital. (2. ed. 470p.). Porto Alegre: Bookmam.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Administração de marketing. (12a ed.). São Paulo:
Pearson Prentice Hall.

Kruskal, J. B., & Wish, M. (1978). Multidimensional scaling. California: Sage.

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2004). Metodologia científica. 4a ed. São Paulo:
Atlas.

Lee, H. L., & Whang, S. (2001). Winning the Last Mile of E-commerce. MIT Sloan
Management Review. 54-61, Summer.

Leite, P. R. (2005). Logistica reversa: meio ambiente e competividade. São Paulo:
Prentice Hall.

Malhotra, N. K. (2012). Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. (6a ed.).
Porto Alegre: Bookman.

104

Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (1991). Fundamentos de Metodologia Científica. São
Paulo: Atlas.

Mazzali, L., & Padilha, R. (2006). O Comércio eletrônico e a competência logística:
estudos

de

casos

em

pequenas

Regionalidade, 22(63).

empresas

varejistas. Gestão

Recuperado

&
de

http://www.spell.org.br/documentos/ver/21528/o-comercio-eletronico-e-acompetencia-logistica--estudos-de-casos-em-pequenas-empresas-varejistas.

Miranda, C.M.C., & Arruda, D.M.O. (2004). E-produtos e variáveis comportamentais
determinantes de compra no varejo virtual: um estudo com consumidores
brasileiros. Revista Eletrônica de Administração, 10 (1). Recuperado de
http://seer.ufrgs.br/read/article/view/42552.

Mithidieri, T. (2015, março 31). A evolução do ecommerce no Brasil. Recuperado de.
E-commerce Brasil. https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/a-evolucaodo-e-commerce-no-brasil/.

Nascimento, R. J. (2000). Nova economia, novo consumidor. Revista de
Comunicação e Marketing, 1.

Novaes, A. G. (2004). Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia,
operação e avaliação. (2a ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.

Nunnaly, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. New York: McGrawHill.

Oliveira, S. L. (2001). Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI,
TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira.

Oliveira, L. S. (2009). Estudo sobre o processo de compra pela internet e a
distribuição ao consumidor final. (Trabalho de conclusão de curso. Graduação
Tecnológica de Logística com ênfase em transportes. Faculdade de Tecnologia

105

da

Zona

Leste,

FATEC,

São

Paulo,

Brasil).

Recuperado

de

http://www.poslogistica.com/web/TCC/2009- 2/tcc-246.pdf.

Reichheld, F. (2000). O valor da fidelidade, HSM Management, 4 (21), 6-10.

Reichheld, F., & Schefter, P. (2000). E-Loyalty: your secret weapon on the web.
Harvard Business Review, 7, 105-113.

Scandiuzzi, F., Oliveira, M. M., B., & Araújo, G. J. F. (2011). A Logística no comércio
eletrônico B2C: um estudo nacional multi casos. Estudos do CEPE, 34, 231241.

Tamayo, A. (1999). Valores e clima organizacional: escola, saúde mental e trabalho.
(241-269). Brasília: Ed. UnB.

Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling.
Computational statistics & Data Analysis, 48 (1), 159-205.

To, M. L., & NgaI, E. W. T. (2006). Predicting the organisational adoption of B2C ecommerce: an empirical study. Industrial Management Data Systems, 106 (8),
1133-1147.

Tontini, G., & Zanchett, R. (2010). Atributos de satisfação e lealdade em serviços
logísticos. 17 (4), 801-816. Revista Gestão e Produção. Recuperado de
http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n4/a13v17n4.

Viana, J. (2014, outubro 29). A evolução do e-commerce no Brasil e as perspectivas
desse

mercado

para

o

futuro.

Mundo

Carreira.

Recuperado

de

http://www.mundocarreira.com.br/economia-e-financas/evolucao-e-commercebrasil-e-perspectivas-desse-mercado-para-o-futuro/.

Uehara, L. (2001). Evolução do desempenho logístico no varejo virtual do
Brasil. Anais do 26º Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-

106

Graduação

em

Administração,

1.

Recuperado

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2001_tr11_0190.pdf.

de

107

Apêndice A – Questionário da Pesquisa
Estrutura do questionário utilizado na pesquisa
SERVIÇO LOGÍSTICO EM COMPRAS ONLINE NA PERSPECTIVA DO CONSUMIDOR
Escala Likert
1 – Discordo totalmente
2 – Discordo
3 – Neutro
4 – Concordo
5 – Concordo totalmente

Dimensão
abordada

Perguntas

Respostas
1

O Produto está disponível no site para
comprá-lo?

2

Disponibilidade dos
produtos

O site permite visualização da imagem do
produto?

O tempo de entrega do produto está dentro
do prazo definido no site?

Agilidade na
entrega

Houve antecipação da data de entrega do
produto?
Houve entrega do produto em atraso?

Concordo
Totalmente
2

3 4

5

Discordo
Totalmente

Concordo
Totalmente

1

2

3 4

5

Discordo
Totalmente

Concordo
Totalmente
1

2

3 4

5

Discordo
Totalmente

Concordo
Totalmente
1

2

3 4

5

Discordo
Totalmente
1
Discordo
Totalmente

A entrega da sua compra online é realizada
por qual tipo de empresa?

5

Discordo
Totalmente
1

Existem informações técnicas necessárias
do produto no site?

3 4

Correio

Concordo
Totalmente
2

3 4

5
Concordo
Totalmente

Transportadora
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Entrega na
quantidade correta

A quantidade entregue do produto foi
atendida conforme solicitado na compra?
A qualidade da embalagem do produto
garante a quantidade e integridade do
produto na entrega?

Entrega do produto
correto / sem
danos ao produto

O produto foi entregue
especificação do site?

conforme

1

2

3 4

5

Discordo
Totalmente

Concordo
Totalmente
1

2

3 4

5

Discordo
Totalmente

Concordo
Totalmente
1 2

a

3 4

5

Discordo
Totalmente

Concordo
Totalmente
1

O produto foi entregue sem defeito?

2

3 4

5

Discordo
Totalmente

As informações sobre a entrega do produto
são de fácil acesso?
Rastreabilidade

Existe
possibilidade
de
um
acompanhamento correto da entrega do
produto?
É possível a substituição do produto após a
compra realizada?

Flexibilidade no
serviço prestado

É fácil substituir dados de entrega
(endereço, hora, dia) do produto depois da
compra?
Existe rapidez na resposta da reclamação
quando ocorre atraso na entrega do
produto?

Recuperação
falhas

de

Quando o produto apresenta defeito, a
substituição é rápida?
Existe facilidade de compra de um produto
pelo site?

Facilidade de
procedimento

A navegação no site para compra de um
produto é rápida?
É realizada pesquisa de satisfação após a
entrega do produto?

Apoio pós-entrega

Informações sobre outras promoções são
enviadas após a entrega do produto?

Figura 14 - Estrutura do questionário utilizado na pesquisa
Fonte: Adaptado pelo autor de Tontini e Zanchett (2010).
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