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RESUMO 
Com o elevado crescimento da disponibilização de notícias e leitura on-line através de smartphones, tablets e 
computadores, a venda de jornais impressos tem reduzido rapidamente por todo o mundo. Ao mesmo tempo a 
logística que faz a circulação desses jornais impressos tenta encontrar formas de sobreviver frente à redução de 
sua demanda. Por outro lado, a logística de cargas expressas (e-commerce) está cada vez mais presente nos 
mercados competitivos atuais fazendo uso de recursos terceirizados otimizados. Este estudo tem o objetivo de 
descrever e estudar os requisitos do serviço de logística terceirizada operado de forma híbrida entre a logística de 
jornais e de produtos de e-commerce. Discute-se o caso da complexa rede terceirizada brasileira.  
 
ABSTRACT 
Considering the high growth of online news in smartphones, tablets and computers, the newspapers selling has 
been reduced quickly throughout the world. The logistics of newspapers try to find ways to survive against the 
reduction of their demand. On the other hand, express cargo logistics (e-commerce) are increasing in today's 
competitive markets making use of outsourced resources optimized. This study aims to describe the requirements 
of the hybrid outsourced logistics operated between newspapers and e-commerce products. Discusses the case of 
complex Brazilian outsourced network. 
 
1. INTRODUÇÃO 
O transporte de cargas representa grande parte da atividade econômica dos países 
industrializados, ocupando números próximos de 12% do PIB ao ano (Ben-Akiva et al., 
2013). A logística representa de 30 a 40% do custo total dos produtos (Hara, 2011). No Brasil, 
em 2008, os custos atingiram 11,6% do PIB (R$ 349 bilhões) devido ao desequilíbrio na 
matriz de transporte/logística em função da ineficiência da rede de infraestrutura e de gestão 
dos serviços (CNT, 2010). Isto é preocupante porque, no Brasil, o principal meio de 
transporte de cargas é o rodoviário, responsável por 7,5% do PIB (Valente et al., 2008).  
 
Neste mercado de logística atual, a indústria de jornais está enfrentando novos e difíceis 
desafios com a intensa competição da internet em diferentes áreas, afetando sua distribuição e 
rendimentos com publicidade (Russel et al., 2008). Como a logística de jornais transporta um 
produto altamente perecível e portanto com elevados custos de distribuição, busca-se a 
redução de custos operacionais e o aumento dos rendimentos de marketing. Além dos gastos 
com recursos humanos e com materiais de produção dos periódicos, o dispêndio com a 
distribuição diária é vital no negócio de jornais (Russel et al., 2008). 
 
Por outro lado, a logística e-commerce denominada também de e-commerce delivery, urban 
ou city logistics, third part logistics (3PL), in e-commerce, business-to-consumer (B2C) 
(Govindan et al., 2012) vem crescendo devido à restrição de mobilidade das grandes cidades 
e, principalmente pelo aumento das transações on-line ou do comércio eletrônico (Taniguchi 
et al., 2012). Este crescimento é fomentado pelo maior acesso da população à computação, 
inclusive aquela de baixa renda.  



A logística de e-commerce tem trazido maior conveniência e melhores preços para os 
consumidores (Teo et al., 2012; Ying & Dayong, 2005). Permite melhor ligação entre 
produtores e consumidores, servindo como estratégia que transpassa as vendas tradicionais, 
não necessariamente reduzindo suas vendas (Teo et al., 2012) e contribui para o 
desenvolvimento regional, ligando mercados de regiões geograficamente distantes e até 
remotas (Billaney, 2012). Ela também permite que médias e pequenas empresas utilizem um 
serviço terceirizado de alta performance e rapidez nas entregas, o que não conseguiriam fazer 
por conta própria (Oxford Economic Forecasting, 2005).  
 
Ao mesmo tempo, as exigências e a insatisfação dos clientes estão cada vez maiores, exigindo 
que a atual logística terceirizada seja mais rápida e eficiente por meio da implantação de 
novas tecnologias, melhor sistema de gestão e procedimentos (Meng et al., 2011) e seja 
operada inclusive por novos formatos de contratos entre vendedores e transportadores e até 
mesmo por parcerias (House and Stank, 2001; Gallear et al., 2012; Tate, 1996; Ribeiro et al., 
2007). 
 
Portanto, este artigo tem como objetivo principal descrever e analisar os requisitos do serviço 
de logística híbrida de jornais e produtos de e-commerce no Brasil. Geralmente na literatura 
as publicações focam separadamente sobre jornais ou logística de e-commerce e não na sua 
operação conjunta. Essa operação conjunta pode ser encarada como uma solução para 
sobrevivência das redes logísticas de jornais frente a sua queda de demanda futura. São 
descritas as características operacionais da operação individual da logística de jornais e da 
logística híbrida. Depois é mostrada uma rede híbrida real e elencados seus requisitos com 
base na revisão de literatura. Em seguida, realiza-se uma pesquisa de mercado com Clientes 
Finais, e faz-se uso da metodologia de QFD (Desdobramento da Função Qualidade) para 
investigação destes requisitos e prioridades de atuação. 
 
2. LOGÍSTICA DE JORNAIS E HÍBRIDA 
2. 1. Logística de Jornais 
A logística de jornais possui características específicas pelo fato do produto apresentar 
elevado nível de perecibilidade. O atraso de minutos pode ser vital para o mercado desta 
mídia impressa. Considerando a quantidade de fábricas/redações de jornais existentes no país 
e no mundo, a quantidade de estudos que tratam de sua logística é pequena. A seguir são 
descritos alguns exemplos, na sua maior parte vinculados à otimização de redes e redução de 
custos, porém poucos focados na satisfação dos clientes.  
 
Russell et al., (2008) realizaram um estudo de pesquisa tabu metaheurística para coordenar a 
sincronização da produção e da entrega de múltiplos produtos impressos/jornais nas diversas 
localidades de uma região metropolitana de Tulsa nos Estados Unidos. A aplicação do método 
produziu ganhos de custos de U$15 mil por ano pela redução da quilometragem rodada, e 
U$55mil por ano reduzindo o tamanho da frota necessária. Permitindo melhores contratos 
com transportadores terceirizados, maior confiabilidade dos horários de entrega, e maior 
variedade de opções para os clientes de marketing. 
 
Song et al. (2002) fizeram uso da tecnologia geográfica digital para alocação de centros de 
distribuição e rotas de jornais na Coréia do Sul. Utilizaram a heurística para resolução do 
problema prático da logística de jornais na Coréia, fazendo uso de mapas digitais. 
Consideraram uma solução dinâmica simples, econômica e efetiva na agilização dos 



resultados. Encontraram que o método reduziu os custos de entrega em 15% e os atrasos em 
até 40%.  
 
O uso de algoritmo heurístico também foi utilizado por Archetti et al. (2013) para o problema 
de entrega de jornais gratuitos para metrôs, ônibus e estações. O objetivo era minimizar o 
número de viagens realizadas e o tempo de distribuição do periódico. Trata-se de um 
problema com restrições de janelas de tempo, roteirização, e restrições do processo produtivo. 
São definidos três tempos: tempo de viagem; tempo de serviço (entrega); e tempo de espera 
nas estações. A frota é homogênea, onde cada veículo faz somente uma rota, contudo uma 
rota pode ser composta por grupos de viagens consecutivas.  
 
Seguindo o enfoque do planejamento de redes de jornais, Böhnlein et al. (2011) realizaram 
um estudo fazendo uso de multi-agentes no planejamento de indústria de jornais. O objetivo 
era sincronizar a produção e a distribuição, minimizando custos e melhorando a satisfação dos 
clientes. É criado um problema especial chamado de problema de roteirização de veículo com 
janela de tempo e dependente de clusters (VRPTWCD - Vehicle Routing Problem with Time 
Windows and Clusters-Dependent). Obtém-se uma redução de 15 a 17% da rede, 16% de 
redução de frota, e aumento da satisfação dos clientes. Os autores também consideram o 
jornal como um produto altamente perecível distribuído imediatamente após sua produção. 
 
2.2. Redes Híbridas de Jornais e Produtos de E-commerce 
Na entrega casada de jornais e produtos deve-se considerar a roteirização com janelas de 
tempo, com a existência de múltiplos depósitos, e com premissas estocásticas. A entrega com 
janelas de tempo inclui a restrição de um intervalo de tempo previamente definido (sem 
violação de tempo denominado hard, ou com a violação e penalidades chamado soft). A 
existência de múltiplos depósitos direciona quais clientes são servidos por quais depósitos 
(particionamento dos clientes). A premissa estocástica considera a existência de incertezas, 
tais como: os clientes serem atendidos ou não; quantidades variadas, e; tempos variados de 
viagem e de parada nos clientes.  
 
A logística híbrida atua fortemente com a participação de operadores terceirizados, e essas 
novas relações de parcerias tem criado dificuldades de controle, e divergência de interesses,  
tornando a questão de difícil coordenação, gestão e previsão (Matthyssens and Bulte, 1994; 
Gallear et al., 2012). 
 
O operador de logística híbrida é a empresa prestadora de serviços rápidos, especializada em 
gerenciar e executar todas ou parte das atividades logísticas por meio de serviços terceirizados 
de rotas de transporte e centros de distribuição. Esse serviço envolve vários stakeholders, 
sendo quatro os principais (Taniguchi et al., 2012): Produtores, Transportadores, 
Administradores (neste estudo podem ser considerados como Governo) e os residentes da 
região de entrega.  
 
Os produtores buscam minimizar os seus custos na cadeia de suprimentos, os 
transportadores/operadores de CDs/distribuidores procuram satisfazer as janelas restritas de 
tempo, os residentes desejam silêncio e ar puro, e os administradores/governo buscam 
arrecadar impostos, ativar a vitalidade da cidade e a sustentabilidade dos sistemas de 
transporte. 
 



O transporte, a manutenção de estoques e o processamento de pedidos são as três atividades 
primárias para atingimento dos objetivos logísticos de custo e de nível de serviço, sendo que o 
transporte absorve de um a dois terços dos custos logísticos totais (Ballou, 2006).  
 
No transporte de cargas híbridas, as decisões estratégicas baseiam-se (Araújo, 2010): no 
projeto da rede de atendimento; na localização de instalações; na aquisição de recursos 
produtivos (veículos e equipamentos) ou sua terceirização; na definição geral do nível de 
serviço a ser prestado, e; no estabelecimento de políticas tarifárias. As decisões no nível tático 
relacionam-se com: a escolha de rotas; o tipo de serviço a ser operado; a definição do sistema 
operacional das instalações, e; a alocação dos recursos. No nível operacional, as tarefas 
compreendem a roteirização e programação de veículos e tripulações, a configuração dos 
carregamentos e a execução dos planos de manutenção.  
 
O nível de serviço logístico pode ser definido como o grau de qualidade que o fluxo de 
mercadorias é gerenciado (Ballou, 2011). Este nível de serviço está associado aos custos da 
provisão do serviço, iniciando com a necessidade de desempenho esperada pelos clientes. 
Existem diversas formas de avaliar o nível de serviço, tais como o tempo de entrega, a 
disponibilidade de estoque, o percentual de entregas realizadas, lote mínimo de compra, etc.  
 
As formas de avaliação podem ser classificadas de acordo com o nível da transação do 
produto e podem ser chamadas de requisitos ou atributos. Requisitos/atributos importantes a 
serem fomentados são: confiabilidade; frequência do serviço; serviço de suporte de call 
center; garantia da mercadoria; informação/rastreamento das entregas; qualidade das 
embalagens; empatia dos funcionários, e; agilidade e rapidez na entrega (Caxito, 2011).  

 
A Figura 1 resume o funcionamento de uma rede híbrida típica Brasileira denominada sistema 
compartilhado. No sistema compartilhado existe um remetente e vários destinatários 
atendidos a partir do centro de distribuição. Ocorrem grandes distâncias de transferência por 
veículos pesados a partir da origem com intermédio de centros de distribuição, e entrega final 
por veículos leves e de média capacidades. Algumas perguntas importantes a serem 
respondidas em relação ao Sistema Compartilhado são (Novaes, 1989):  
 

• Como dividir a região de atendimento em zonas? 
• Como selecionar o veículo/tripulação mais adequado ao serviço? 
• Qual a quilometragem média da frota e os diversos tempos associados ao serviço, de 

forma que seja possível quantificar os custos? 
• Dadas as várias possibilidades, como selecionar a configuração mais adequada? 

 
3. MÉTODO 
Para aprofundar o conhecimento sobre a logística híbrida de jornais e produtos de e-
commerce, este estudo fez uso do Desdobramento da Função Qualidade (QFD, do inglês, 
Quality Function Deployment). Buscou-se determinar os principais requisitos deste serviço, 
suas características de qualidade e procedimentos vinculados. Esta ferramenta foi 
originalmente concebida por Akao com o objetivo de contribuir no desenvolvimento de novos 
produtos ainda na década de 60, porém hoje tem potencial 



  
Figura 1: Exemplo de Rede Terceirizada Híbrida de Jornais e E-commerce Brasileira.



para ser utilizada em diversas áreas, entre elas o setor de serviços (Akao e Mazur, 
2003). 
 
Diversos são os modelo possíveis para a aplicação do QFD. O modelo conceitual de 
QFD deste estudo foi baseado no trabalho de Ribeiro et al. (2001). Este possui um 
formato específico para prestação de serviços, abrangendo questões relativas às 
especificações de qualidade requeridas, procedimentos de trabalho a serem realizados, 
de recursos humanos e de infraestrutura necessários para a realização dessas tarefas.  
 
A determinação dos principais requisitos (qualidade demandada) e das características de 
qualidade (tradução da qualidade demandada em requisitos técnico, mensuráveis e 
objetivos) da logística híbrida foi feita através de uma revisão da literatura. Os 
requisitos levantados são então confrontados com procedimentos e recursos necessários 
para determinar o seu grau de importância nesta interação. Os resultados deste processo 
fornecem um melhor entendimento dos requisitos e possibilitam a sua gestão, com base 
na demanda de clientes e no impacto para os procedimentos e recursos requeridos.  
 
Para cada uma das matrizes trabalhadas é feita a análise da relação entre a informação 
apresentada nas linhas e colunas. Para quantificar esta relação são atribuídos pesos, que 
indicam a intensidade com que os itens se relacionam. Como resultado desta etapa,  
pode-se proceder a priorização dos requisitos e identificação do seu impacto no serviço 
de logística híbrida.  
 
Existem diversos estudos na bibliografia que caracterizam o serviço de logística porta-a-
porta ou de cargas expressas, também denominado nos trabalhos internacionais como e-
commerce delivery, urban ou city logistics, third part logistics (3PL) in e-commerce, 
business-to-consumer (B2C) e-commerce. A partir da revisão bibliográfica de literatura 
entre 2002 e 2012 foi possível realizar a Tabela 1, selecionando os atributos mais 
mencionados nos mesmos. Nesta tabela há uma extensa listagem de construtos e 
requisitos que caracterizam a logística híbrida com os autores que as mencionaram, 
juntamente com suas características de qualidade ou indicadores de mensuração e suas 
metas (especificações). O custo da entrega, a confiabilidade da entrega, o uso de 
inovações em serviços, a rapidez e a tecnologia no sistema de entrega são os tópicos 
mais discutidos.  
 
Utilizando-se os requisitos da Tabela 1, foi montado um questionário eletrônico que foi 
respondido por clientes finais (assinantes de jornais, compradores de e-commerce). O 
questionário foi composto por 19 perguntas, sendo: 6 questões de identificação do perfil 
do respondente; uma pergunta (questão 7) sobre o tipo de carga que costuma comprar; 
11 perguntas de avaliação de importância (questões 8 a 18 do questionário) em escala de 
0 a 10 pontos, sendo 0 (nenhuma importância) a 10 (máxima importância), e; uma 
pergunta final (questão 19) onde o respondente marcava quanto estava disposto a pagar 
em R$ para agendar a data e horário de entrega.   
 
Essa última pergunta teve o objetivo de verificar qual o potencial de implantação de 
serviços especiais de entrega, já que muitas pessoas que compram cargas expressas 
ficam ausentes de casa durante o dia. A pesquisa foi realizada entre os dias 06 a 23 de 
Dezembro de 2012 onde participaram 44 pessoas no Brasil. Como o objetivo deste 
estudo é analisar e desenvolver os requisitos da logística expressa brasileira e não inferir  



 

Tabela 1: Requisitos e Características de Qualidade da Logística Expressa Terceirizada Brasileira. 



 

 

perfis estatísticos, foi possível elaborar uma priorização com a quantidade de respostas 
obtidas.  
 
4. RESULTADOS 
O perfil dos respondentes da pesquisa foi composto por 44 pessoas de 8 Estados Brasileiros. 
52% dos respondentes eram  homens e 48% eram mulheres, com idade variando de 19 a 63 
anos. Entre os tipos de cargas mais compradas, 40% eram de Alto Valor Agregado 
(eletrônicos, equipamentos em geral, cosméticos), 37% com Baixo Valor Agregado 
(encomendas, utensílios domésticos, roupas e acessórios) e 24% com Curto Prazo de Entrega 
(jornais, revistas e medicamentos).  
 
A Figura 2 mostra a priorização dos requisitos da logística expressa Brasileira conforme 
avaliação dos Clientes Finais que participaram da pesquisa. É possível observar que o 
requisito mais valorizado pelos clientes na escala de importância de 0 (nenhuma importância) 
a 10 (máxima importância) foi “Confiabilidade da Entrega”, ou a garantia de recebimento, 
seguido de “Rapidez da Entrega, e “Custos” (valor pago pelo serviço). Requisitos estes já 
priorizados no estudo sobre alimentos perecíveis  de Tsamboulas (2013). Os pontos menos 
valorizados foram as “Modo de Transporte Utilizado pela Transportadora”, a “Apresentação 
Pessoal dos Funcionários da Transportadora”, e o “Menor Tráfego nas Ruas”.  
 

 
Figura 2: Priorização de Requisitos conforme resposta dos Clientes Finais. 

 
No final do questionário, foi respondida uma pergunta sobre qual o valor a mais em Reais 
(R$) que o cliente estaria disposto a pagar para escolher a data e horário de entrega, onde o 
valor médio das respostas foi R$10,00. Este fato mostra que o agendamento da entrega pode 
ser um novo nicho de mercado para as transportadoras logísticas, já que a confiabilidade da 
entrega/certeza do recebimento é o requisito mais importante para o cliente que possui cada 
vez mais problemas para gerenciar seus deslocamentos e compromissos. Essas incertezas e 
problemas de mobilidade foram comentadas anteriormente no estudo de Taniguchi et al. 
(2012). 
 



 

 

Conforme a matriz de qualidade da metodologia QFD, que analisa os impactos que todas as 
características de qualidade (parâmetros de medição) da Tabela 1 geram nos diversos 
requisitos, e considerando também a dificuldade de ação nestes parâmetros juntamente com 
sua avaliação de benchmarking (análise competitiva de mercado), foi possível priorizar as 
características a serem melhoradas.  
 
A Figura 3 mostra o ordenamento das características de qualidade (requisitos) conforme a sua 
prioridade.  É possível observar que o “% de Entregas com Atraso em Relação ao Prazo 
Contratual”, “Horas de Treinamento por Ano” e “% de Funcionários com Acesso a 
Informação dos Pedidos em Tempo Real” são os três primeiros pontos a serem priorizados. 
Os estudos de Russell et al. (2008) e Song et al. (2002) mencionados no início do trabalho já 
ressaltavam a importância do controle de atrasos. Os três pontos com menor importância de 
intervenção são “Custo de Depreciação dos Veículos por km”, “Nota Geral de Avaliação das 
Instalações”, e “% de Funcionários que usam Uniforme”. 
 

 
Figura 3: Priorização das Características de Qualidade. 

 
O cruzamento de matrizes propostas pelo Modelo Conceitual QFD verificou que, de maneira 
geral, a prioridade de intervenção dos procedimentos tem peso similar aos seus custos 
respectivos, como pode ser visto na Figura 4. Ou seja, de maneira geral está se investindo nos 
pontos primordiais a serem melhorados. Alguns poucos procedimentos demonstraram gaps, 
tais como o  “Transporte SP/RJ-CD POA” que possui prioridade de intervenção superior ao 
seu custo, demonstrando que devem ser focadas ações de melhoria no mesmo. E a 
“Distribuição ao Cliente Final”, que apresenta um custo quase duas vezes maior  do que seu 
grau de prioridade de intervenção. O estudo de Archetti et al. (2013) descrito anteriormente já 
mencionava a importância do transporte, manuseio e transbordo entre centros de distribuição. 
 



 

 

 
Figura 4: Prioridade de intervenção do procedimento versus custo despendido. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo constatou a atual redução de demanda na venda de jornais impressos pelo mundo, 
sendo este um produto altamente perecível com características operacionais específicas. Ao 
mesmo tempo, verificou-se que ocorre o crescimento da logística de e-commerce com o 
incremento da internet e das restrições de deslocamentos urbanos. Portanto, observou-se que a 
operação conjunta ou híbrida de jornais e produtos de e-commerce é uma boa forma de 
sobrevivência para os operadores jornalísticos, principalmente se operado de forma otimizada 
com uso de terceirizações e parcerias na rede.  No Brasil, esta constatação é ainda mais 
pertinente, pois a ineficiência e custos da logística são maiores comparados aos demais países 
desenvolvidos.  
 
Verificou-se que os estudos de jornais existentes na literatura focam principalmente na 
otimização de rede, redução de custos e de tempos de viagem, mas pouco na satisfação dos 
clientes e na qualidade de serviço, sendo essencialmente quantitativos. O transporte de 
produtos de e-commerce diferente do transporte de jornais deve focar também na qualidade de 
atendimento e da carga. Além disso, um aspecto importante desse mercado é a terceirização e 
cooperação/parcerias no transporte dos produtos, aspecto também presente na rede híbrida 
descrita. 
 
Apresentou-se uma revisão de literatura sobre os atributos/requisitos mais importantes da 
logística híbrida de jornais e produtos de e-commerce. Foi realizada pesquisa de mercado com 
clientes finais, enriquecida com os procedimentos do QFD (Desdobramento da Função 
Qualidade). Neste processo sistêmico realizado apareceram requisitos fortemente priorizados 
pelos clientes como maior confiabilidade e rapidez das entregas. As características de 
qualidade ressaltadas para serem mais priorizados foram o controle de atrasos, treinamento 
dos funcionários, e o acesso rápido a informações. Do ponto de vista de procedimentos 
importantes para gestão da empresa de logística, os de maior impacto são: o transporte da 



 

 

mercadoria entre centros de distribuição, a leitura de códigos de barra e o cross-docking 
(transbordo da carga).  
 
A logística de cargas rápidas é uma das áreas de serviços mais promissoras da atual economia 
globalizada. Ela atua fortemente com a participação de operadores terceirizados/parceiros. 
Contudo, essas novas relações de parcerias tem criado enormes dificuldades de controle, e 
elevada divergência de interesses, tornando a questão de difícil coordenação, gestão e 
previsão. Ao mesmo tempo é preciso otimizar ainda mais os recursos, de forma a sobreviver 
no mercado de forte concorrência, com maiores expectativas dos clientes, crescimento do 
acesso à computação, e saturação das áreas urbanas com consequente redução da mobilidade. 
 
Por fim, comparando o atual cenário de logística rápida brasileira frente aos estudos dos 
demais países, constata-se a necessidade do incremento de: novas tecnologias de informação e 
rastreamento, inclusive devido ao problema de roubos de carga existentes no país; uso de 
veículos verdes menos poluentes, principalmente nas áreas urbanas densamente habitadas e 
fortemente poluídas e ruidosas; incremento da logística não motorizada, e; organização de 
cooperativas de transportadores, de forma a agilizar as entregas e reduzir as frotas e tempos de 
viagem. 
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