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RESUMO 

 

O comércio varejista on-line está em rápido crescimento e oferece cada dia mais 

conveniências para os clientes. Isso torna a concorrência entre os varejistas on-line mais intensa 

também. Os estrategistas on-line precisam melhorar o nível de satisfação dos compradores on-

line com o objetivo de manter a lealdade deles. Não obstante, o expressivo crescimento no 

volume de dados gerados a uma grande velocidade em função dos avanços tecnológicos e da 

mudança de comportamento dos consumidores representa um novo desafio de gestão e ao 

mesmo tempo uma ferramenta adicional, mas ainda não muito explorada para medidas de 

desempenho operacional. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo verificar a mediação 

do Big Data Analytics na relação entre Gestão Logística de Serviços e a Satisfação do Cliente. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa composta de duas fases. A primeira fase, de natureza 

exploratória do tipo quantitativo, utilizou-se de uma amostra de 3 gestores da área de logística 

de serviços. Os dados coletados foram tratados pela análise de conteúdo. De posse desses 

resultados, estabeleceu-se a segunda fase do estudo, esta fase, de natureza descritiva do tipo 

qualitativo, utilizou-se uma amostra de 98 questionários aplicadas junto a colaboradores da área 

de logística em serviços e e-commerce. Os dados coletados foram tratados pela modelagem em 

equações estruturais, a técnica do Partial Least Square, Path Modeling (PLS-PM). Constatou-

se na análise de significância estatística, e assim foi verificado que o Big Data medeia a relação 

entre operações logísticas e o desempenho, por sua vez, influencia positivamente na satisfação 

o cliente. Esse resultado traz implicações para a teoria e para as práticas gerenciais. Diante desse 

resultado pode-se concluir que o uso do Big Data como ferramenta para análise e melhoria do 

negócio pode ser uma ferramenta muito importante de apoio e estratégia aos negócios on-line. 

 

 

 

Palavras-chave: Big Data Analytics, Gestão Estratégica da Logística, Desempenho 

Operacional 

 

Linha de Pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial (RDE) 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

The online retail trade is fast growing and offers more and more convenience to 

customers. But this makes the competition among online retailers more intense as well. Online 

strategists need to improve the level of online shopper satisfaction in order to maintain their 

loyalty. Nevertheless, the significant growth in the volume of data generated at a high speed 

due to technological advances and changes in consumer behavior represents a new management 

challenge and at the same time an additional but not yet explored tool for performance measures 

operational. In this context, this study aimed to verify the mediation of Big Data Analytics in 

the relationship between Service Logistics Management and Customer Satisfaction. For that, a 

research composed of two phases was carried out. The first phase, of exploratory nature of the 

qualitative type, was used a sample of 3 managers of the service logistics area. The data 

collected were treated by content analysis. With these results, the second phase of the study was 

established. This phase, of descriptive character of the qualitative type, was used a sample of 

98 questionnaires applied to collaborators of the area of logistics in services and e-commerce. 

The collected data were treated by modeling in structural equations, the Partial Least Square 

technique, Path Modeling (PLS-PM). Statistical significance was verified, and it was verified 

that Big Data mediates the relationship between logistics operations and performance, in turn, 

positively influences customer satisfaction. This result has implications for theory and for 

management practices. Given this result it can be concluded that the use of Big Data as a tool 

for analysis and improvement of the business can be a very important tool of support and 

strategy for online business. 

 

 

Keywords: Big Data Analytics, Strategic Logistics Management, Operational Performance 

 

Research Line: Resources and Business Development (RBD) 
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1. O PROBLEMA  

 

1.1 Introdução 

O comércio varejista on-line está em rápido crescimento e oferece cada dia mais 

conveniências para os clientes. Isso torna a concorrência entre os varejistas on-line mais intensa 

também. Os estrategistas on-line precisam melhorar o nível de satisfação dos compradores on-

line com o objetivo de manter a lealdade deles. O desenvolvimento da tecnologia da informação 

nos últimos anos promoveu a expansão das vendas de varejo online em muitos países. O 

mercado de varejo on-line permite que as empresas, como forma de gerar novos negócios e 

novas formas de relacionamento com o cliente utilizem a Internet como canal para distribuir 

produtos ou serviços, trazendo-lhes enormes oportunidades de negócios e crescimento de 

receita (ROHM, SWAMINATHAN, 2004). Enquanto isso, também oferece aos clientes uma 

nova plataforma para fazer compras. Recentemente, não apenas o número de compradores on-

line, mas também os volumes de suas aquisições cresceram rapidamente. Para Weltevreden 

(2008) a logística sempre esteve presente nas empresas pela necessidade de estoque, 

armazenagem e transporte. Contudo, após os anos 50 que as atividades logísticas passaram a 

receber grande atenção, com a introdução da abordagem de custo total e a necessidade de 

melhorar e ampliar os canais de distribuição. Até então, os benefícios da melhoria das atividades 

logísticas não eram percebidos, pois essas atividades eram consideradas acessórias à produção. 

Contudo a partir de que defendem a eficiência na gestão da cadeia de suprimentos como fonte 

de vantagem competitiva para muitas empresas o tema ganha relevância e tem mais uma 

mudança de foco, assim (ITMAANN, 2015) defende uma mudança de foco na gestão da 

logística e na cadeia de suprimentos, apontando pata uma busca pela garantia de um serviço 

econômico, confiável e previsível, ante uma tendência anterior das empresas de lidar com 

"estratégias para reduzir custos e melhorar o serviço" (CHRISTOPHER, 2002). 

A mudança é inevitável e, à medida que os especialistas da cadeia de suprimentos se 

preparam para o futuro, enfrentam muitos desafios, nos últimos anos estão ocorrendo duas 

grandes tendências que são a crescente importância da massa de dados e a análise destes dados 

através do Big Data analytics. Os dados contêm muito valor e as empresas precisam capitalizar 

a variedade de fontes de dados através de uma análise aprofundada e adequada através do uso 

de análises de “dados importantes”. 

Não obstante, o expressivo crescimento no volume de dados gerados a uma grande 

velocidade em função dos avanços tecnológicos e da mudança de comportamento dos 
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consumidores representa um novo desafio de gestão e ao mesmo tempo uma ferramenta 

adicional, mas ainda não muito explorada para medidas de desempenho operacional. 

Este artigo procura apontar a natureza evolutiva do ambiente de gestão da logística, para 

identificar como as principais tendências do “Big Data” analytics afetarão a gestão da logística 

no futuro, demostrando os benefícios que podem ser obtidos se essas tendências forem 

utilizadas consistentemente para obter atendimento e satisfação no serviço ao cliente e, por fim, 

fazer recomendações para gestores da cadeia. 
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1.2 Objetivos 

Como facilitador à resposta da pergunta de pesquisa descrita acima, apresenta-se a 

seguir os seguintes objetivos: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Examinar o efeito mediador do Big Data Analytics na relação entre Gestão da Logística 

em Serviço e o Desempenho Operacional. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar os principais elementos de pré-transação da logística em serviços 

b. Identificar os principais elementos de pós-transação da logística em serviços  

c. Identificar os principais elementos de transação da logística em serviços fatores  

d. Identificar as principais variáveis do Big Data 

e. Identificar as principais variáveis do desempenho operacional 

f. Identificar as principais variáveis da satisfação ao cliente 

 

 

1.3 Problema de pesquisa 

A questão a ser respondida diz respeito da relação do Big Data Analytics e a relação 

de influência com o desempenho operacional logístico que por sua vez pode influenciar na 

satisfação do cliente. Neste caso investigaremos objetivamente se: 

 

O Big Data Analytics medeia a relação entre Gestão Logística de Serviço e Desempenho 

Operacional Logístico? 
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1.4 O modelo da pesquisa  

Para responder a questão de pesquisa e atender os objetivos foi construído o modelo 

teórico e respectivas hipóteses, conforme mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Modelo teórico 

 

 

 

 
GLServiço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada 

 

1.5 Relevância do estudo 

O mercado de varejo virtual tem se desenvolvido significativamente nos últimos anos 

em todo o Brasil, todavia, o presente estudo será dado a partir das informações coletadas na 

cidade de São Paulo, que é um dos principais centros geradores de negócio da américa do Sul. 

Para que as empresas pertencentes a este setor sejam capazes de desenvolver os seus 

serviços de modo a criarem valor aos seus clientes, se faz necessário um amplo conhecimento 

do mercado atual, bem como as especificidades do setor e uma intensa análise mercadológica 

que as remetam uma gestão eficaz e na busca de novas oportunidades, e certamente uma análise 

profunda da grande massa de dados que consistem em informações imprescindíveis para atingir 

a proposta deste estudo. 
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1.5.1 Para a academia 

A evolução da economia digital tem como principal influência o avanço tecnológico. A 

Nova Economia resulta do aumento da inovação tecnológica e do conhecimento gerando 

riqueza e, talvez o mais importante, do aumento da competição em nível global. Nesse mercado, 

as formas tradicionais deixam de existir e passam ser à distância, a partir de programas 

sistemáticos para disponibilizar aos usuários as informações necessárias para que estas sejam 

revertidas em vantagens na atividade. Esta tendência está levando as empresas a aderirem novas 

formas de relacionamento, representada pelo e- e-Commerce e neste cenário de competição e 

crescimento existe a necessidade de padrões nas informações, porém, Beuren (1998) salienta 

que não existe um procedimento padrão nas organizações, no que concerne à divisão das 

funções do gerenciamento da informação comuns no processo de gestão da informação. Com a 

globalização, o desafio torna-se maior, pois, partindo-se do objetivo da satisfação do cliente, a 

tendência é estabelecer padrões para se fazer negócios, de maneira que se possa expor o produto 

com clareza, e neste sentido, a trabalho ora desenvolvido, procura desenvolver material 

importante para pesquisas posteriores sobre o tema. 

 

1.5.2 Para as práticas gerenciais 

Por mais que os negócios e comércio eletrônicos proporcionem diversas oportunidades 

às empresas, também apresentam vários desafios, tais como: mudanças organizacionais 

profundas, a solidificação do ambiente legal e a estruturação da segurança e privacidade do 

cliente. Exigem integração entre as áreas envolvidas, os sites de produção, os escritórios de 

vendas da empresa, bem como um relacionamento mais próximo entre fornecedores, clientes e 

outros parceiros nos negócios que fazem parte da rede (LAUDON, LAUDON, 2004). Além 

disso a busca pela satisfação dos clientes vem impulsionando o avanço de novas formas de fazer 

negócios e estimulando as organizações para que estejam, cada vez mais, optando por aderir a 

novas formas de relacionamento, representadas pelo e-commerce. Do ponto de vista das 

práticas gerenciais este trabalho contribui para a identificação dos desafios da geração de 

negócios virtuais, para a importância do controle das informações geradas neste processo e o 

uso que os gestores podem fazer das informações produzidas, de forma que elas possam ser 

utilizadas no reconhecimento do comportamento dos clientes. Foram realizados pesquisa 

bibliográfica, e desenvolvido estudo de caso sobre o B2C em três empresas de varejo que 
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utilizam e-commerce como canal de vendas. Constatou-se que a TI, como gestora do Sistema 

de Informações, auxilia no processo de gestão dos negócios e comércio eletrônicos, e é 

imprescindível, em todos os momentos, suprindo os gestores com informações úteis e 

oportunas. 

 

1.6 Delimitação do Estudo 

a) Quanto ao escopo. Serão consideradas as empresas de e-commerce do varejo do ramo de 

autopeças, linha branca, eletroeletrônicos, sediadas na região metropolitana da cidade de São 

Paulo, que tenham pelo menos 3 dimensões do Big Data. 

b) Quanto à concepção. O estudo terá a concepção transversal. Nesse sentido a amostra 

envolveu empresas conhecidas que atuam no setor de e-commerce. Como a pesquisa transversal 

representa uma ‘fotografia’ do momento da coleta de dados, fica difícil eliminar os fatores 

externos que podem ter causado a correlação observada. 

 

1.7 Estrutura do estudo 

O trabalho aqui apresentado tem como pilares a construção de um modelo que permita 

identificar a relação do Big Data analytics com o desempenho operacional logístico e a 

satisfação do cliente, assim o primeiro passo na direção deste objetivo foi a elaboração do 

modelo teórico que deu bases para a investigação dos construtos de Big Data analytics, 

desempenho operacional logístico e satisfação do clientes e de posse destes dados, elaborar 

material para pesquisa quantitativa e qualitativa que é a conclusão do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A pesquisa apresentada a seguir, está fundamentada em base teórica de modo a dar 

maior embasamento ao estudo. 

Primeiramente, aborda-se teoricamente a Gestão da Logística em Serviço suas 

principais características e contribuições para as empresas inseridas neste novo cenário 

mercadológico. Em seguida, é realizado um aprofundado estudo sobre o Big Data Analytics a 

importância deste processo de gerenciamento para que as organizações sejam capazes de 

alcançar os seus objetivos e, por fim, é realizada a abordagem da teoria do construto “Criação 

de Valor”, cujo objetivo vem a ser identificar as principais técnicas e metodologias que possam 

vir a contribuir para uma empresa bem posicionada estrategicamente em relação aos seus 

clientes quando, por eles comparadas, aos seus concorrentes.    

 

2.1 Gestão da Logística em Serviço 

     2.1.1 Conceito de Gestão da Logística em Serviços 

 

O conceito de logística em serviço está diretamente ligado à satisfação do cliente afirma 

Bowersox (2001), ou seja, trata-se de um esforço integrado com o intuito de ajudar a criar valor 

ao cliente pelo menor custo total possível, pois este esforço existe para satisfazer às 

necessidades dos clientes. (BOWERSOX, 2001) ainda afirma que a logística é um 

direcionamento realizado por empresas que valorizam e se preocupam com a satisfação do 

cliente, e para que isso se torne realidade elas colocam em prática estratégias que fidelizem seus 

clientes e os aproximem usando a tática do menor preço. (BALLOU, 2009) posiciona logística 

empresarial como uma medida solucionadora para os problemas, identificando o planejamento, 

a melhoria evolutiva e a facilidade com que as atividades são desempenhadas visando o lucro.   

Significa que a logística empresarial nasce necessariamente para satisfazer o cliente e 

por conseguinte atingir o sucesso que é esperado na organização. A logística empresarial estuda 

como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição 

aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivos para as 

atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. Assim, a 

logística objetiva-se principalmente em colocar a disposição produtos e serviços de maneira 

que seja tão acessível que se possa afirmar que estão no lugar e momento certo, de modo que 

os clientes os recebam com qualidade e com um custo adequado. Assim sendo, a logística 
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envolve a conexão de informações, condução, acervo, armazenamento, manejo de materiais e 

embalagem. As empresas precisam estar cada vez mais voltadas para seus clientes, procurando 

subsídios, conhecimentos, produtos e serviços modernos, investindo em tecnologia e processos 

bem-sucedidos. 

O serviço ao cliente não se refere, tão somente, ao produto ou ao preço, mas, também, 

à habilidade de uma organização em atender às necessidades de seus clientes em termos de 

agilidade, disponibilidade, atendimento, ausência de defeitos, entre outros itens relacionados 

aos esforços logísticos, cujo objetivo principal é criar valor com a redução de custos e o 

consequente ganho de vantagem competitiva (FLEURY, 2007).  

Além do fator preço, estão presentes na equação do Nível de Serviço Logístico os 

componentes-chave para a satisfação e consequente lealdade dos clientes, quais sejam: a 

qualidade e o serviço, que compreendem os níveis de estoque, a disponibilidade de produtos, 

confiabilidade, frequência de entrega e tempo. Neste sentido, o nível de serviço está inserido 

em uma relação direta com a disponibilidade do produto ao cliente (CHRISTOPHER, 1997).  

De acordo com Bowersox (2011), a meta do desempenho logístico é o serviço ao cliente 

na qual, de um lado verifica-se o empenho no controle das variáveis, produto, preço, praça e 

promoção e, de outro, a Logística empenhada no controle da cadeia de abastecimento (inbound), 

produção e distribuição (outbound).  

Conforme explicam o autor ainda explica, a falta de uma integração bem sucedida entre 

as áreas de logística e de marketing das organizações, acarretará em clientes insatisfeitos ou na 

perda de vendas, pois a empresa será incapaz de captar e entender as expectativas de seus 

clientes, ou seja, a integração bem sucedida destas funções pode maximizar o desempenho 

organizacional e contribuir para um Nível de Serviço Logístico que influencie positivamente as 

percepções dos clientes acerca da qualidade. É importante considerar a existência de uma 

ligação entre clientes e fornecedores internos e externos, capaz de desencadear uma série de 

ações direcionadas à satisfação do cliente. Tais ações, segundo estas autoras, reúnem esforços 

logísticos que visam à qualidade dos produtos, a eficiência no transporte, manuseio, 

armazenagem e estocagem, que constituem os elementos representativos do conceito de Nível 

de Serviço Logístico conforme afirma Bowersox 2011.  

Um Nível de Serviço Logístico adequado ou que supere as expectativas dos clientes, 

não é algo desejado ou exclusivo nas relações fornecedor-cliente, ela está presente em diversas 

relações, tais como Business to Business, Consumer to Consumer, entre outras. Em uma 

perspectiva integrada, a Satisfação do Cliente, de acordo com Campos (2007), é o resultado do 
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nível de serviço que, por sua vez, reflete os resultados das ações de Marketing e de Logística. 

Ainda segundo este autor, a integração destas funções retrata uma combinação que reúne 

esforços entre o planejado e o realizado. 

Para Christopher, (2002) o exemplo de sucesso está baseado nos três “Cs”: Companhia, 

Cliente e Concorrência. O autor assegura que a vantagem competitiva se encontra na 

diferenciação aos olhos do cliente em relação à outra organização e a capacidade de diminuir 

os custos. E a logística é um diferencial direcionado à lucratividade, vem tomando lugar de 

destaque mesmo que lentamente na gestão empresarial, visto que a competitividade está 

verdadeiramente acirrada e os gerentes e empreendedores buscam se manter no mercado. 

Como o cliente é a peça principal das empresas, e a satisfação dele é indispensável, as 

organizações tendem a olhar para a logística de uma forma diferente, de modo que se visualize 

nela a fidelidade dos clientes pela rapidez e credibilidade dos serviços e, é claro, a conquista 

dos lucros para a empresa. Para isso é preciso uma gestão competente, organizada, planejada e 

tecnologicamente desenvolvida.  

Para entender melhor a relação marketing e logística, Christopher (1997) afirma que o 

serviço ao cliente é a principal fonte da vantagem competitiva. Portanto, a finalidade da 

logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos é projetar estratégias que permitam a 

realização de um serviço de qualidade superior e baixo custo. Para o autor, os requisitos de 

serviço, formulados pelo cliente e pelo consumidor, devem orientar toda a cadeia de negócios, 

incluindo manufatura, marketing e logística. De modo que nenhuma empresa poderá 

proporcionar um atendimento de excelência ao cliente pensando isoladamente em vendas e 

marketing. Deve sempre analisar toda a cadeia logística da qual faz parte, avaliando o 

planejamento logístico como um meio de maximização de lucro, ao invés de minimização dos 

custos. Bertaglia (2003) afirma que uma boa administração traz para as organizações uma 

vantagem competitiva em termos de serviços, redução de custos e respostas rápidas às 

necessidades de mercado, pois essas organizações também precisam ser competitivas em preço, 

qualidade e diferenciação. 

Mercados muito globalizados, agora oferecem oportunidades significativas para as 

empresas que atuam em vários países para transferirem suas atividades de produção e 

distribuição. A infraestrutura logística de um país, aliada aos aspectos culturais e regulatórios, 

pode influenciar a decisão de investimentos das organizações globais que podem optar por 

regiões que lhes proporcionem maior vantagem competitiva, em termos de logística e custos.  
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Ballou (2009) afirma que o serviço ao cliente também integra as funções de logística.  

Pensar o serviço ao cliente como a criação das utilidades logísticas de tempo e lugar equivale a 

considerar que o produto não tem valor se não estiver disponível ao cliente na hora e no lugar 

desejados. A este conceito, Emerson e Grimm (1996) acrescentam a ideia de forma, visto que 

o produto deveria estar, também, sem avarias. Assim, para Christopher (1997), o serviço ao 

cliente seria composto por uma série de fatores que, em última análise, seriam responsáveis por 

fazer o produto disponível. Para fins deste trabalho, entenderemos tais fatores como medidores 

de desempenho do serviço ao cliente, ou, simplesmente, indicadores de nível de serviço.  

 

Tabela 1: Indicadores de desempenho mais utilizados na Logística 

INDICADOR 
% DE CLIENTES QUE 

USAM O INDICADOR 

% DE CLIENTES QUE O 

RECONHECEM COMO MUITO 

IMPORTANTE 

Entregas 100% no prazo 86 91 

Preenchimento 100% nas ordens de venda 75 88 

Faturas sem erros 69 77 

Tempo de atendimento da ordem de venda 63 78 

Excessos de estoque/pedidos pendentes 62 84 

Quantidades entregues a mais ou a menos/ Danos nas 

entregas 
61 73 

Itens de ordens de vendas 100% atendidos 55 84 

Devoluções e reentregas 44 63 

Custo de frete 44 68 

Tempo de respostas a consulta 36 63 

Preenchimento de caixas/Embalagens 32 77 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada 

 

2.1.2 Setor de serviços 

 

Definir serviço não é uma tarefa fácil. Existem na literatura diversas autores que tratam 

da questão (LOVELOCK, 1983). A definição do autor  é  abrangente, ou seja, serviços são 

todas as atividades econômicas que não resultam em um produto físico ou construção, cuja 

produção e consumo são geralmente simultâneos, e que agregam valor. O setor de serviços é 

bastante complexo, e abrange uma ampla gama de atividades. Lovelock propôs uma 

classificação para os serviços baseada nas características de marketing. Quase três décadas 

depois, sua classificação ainda continua sendo utilizada e referenciada:  
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a) Natureza do ato do serviço (serviço dirigido às pessoas ou coisas; tangíveis ou intangíveis), 

b) Tipo de relação que a organização de serviço tem com seus clientes (relação formal ou não; 

entrega contínua do serviço ou em intervalos discretos). 

c) Personalização e julgamento na prestação de serviços (grau alto/baixo para customização; 

grau alto/baixo de julgamento pessoal do serviço no atendimento às necessidades individuais 

dos clientes). 

d) Atendimento ao serviço (local único versus vários locais para disponibilizar os serviços; e 

natureza da interação entre cliente e fornecedor. 

 

2.1.3 Logística no setor de serviços  

 

Logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e 

controla os fluxos e armazenagem de bens, serviços e informações, de forma eficiente e eficaz, 

desde a aquisição de matéria prima até o consumo final. O objetivo da logística é garantir a 

sincronização e continuidade das atividades, evitando falhas e interrupções (BALLOU, 2007).   

 

Tabela 2 – Dimensões da Qualidade em Serviços Logísticos 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Qualidade do contato pessoal 
Conhecimento dos responsáveis pela realização do atendimento e 

disposição em resolver o problema do cliente. 

Quantidade do pedido 
Disponibilidade das mercadorias de acordo com o solicitado pelo 

cliente 

Qualidade da informação 
Percepção dos clientes sobre o que é evidente em relação ao seu 

processo de compra aspectos do serviço, prazos, condições, etc 

Condição do pedido 
Referente ao conceito de não exato, ou de má qualidade, ou 

produtos danificados. 

Precisão do pedido 
Entende-se por precisão do pedido o fato de quão preciso é o 

pedido diante da solicitação do cliente  

Qualidade do pedido 
Se refere à avaliação do cliente quanto à mercadoria recebida, se o 

produto está em perfeito funcionamento. 

Resolução de discrepâncias no pedido 
Referente à resposta do fornecedor quando erros são cometidos e a 

sua capacidade em corrigir com agilidade  

Pontualidade 
Quanto ao cumprimento dos prazos na entrega do 

produto/serviços solicitado. 

Fonte: Adaptado de Mentzer; Flint; Hult (2001).  
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2.1.4 O Nível de Serviço Logístico 

 

O conceito de Nível de Serviço Logístico reúne características associadas à agilidade, 

confiança e flexibilidade de entrega, bem como à disponibilidade imediata de produtos e 

serviços, quando e onde o cliente desejar. Para estes autores, garantir a disponibilidade de 

produtos aos clientes representa um desafio para as organizações, o que demanda o pleno 

conhecimento das variáveis que possam influenciar positivamente o nível de serviço sem a 

ocorrência de custos extras. 

Na visão de Ballou (1993), é o resultado da qualidade, desempenho e planejamento de 

uma empresa na oferta de produtos e serviços aos seus consumidores. Dentro deste contexto, 

trata da eficiência, ou seja, da gestão estratégica de recursos com vistas à satisfação dos clientes 

e sua consequente fidelização.  

Segundo Fleury (2007), o serviço ao cliente é o resultado de ações logísticas adotadas 

pelas organizações, com o objetivo de criar valor por meio de serviços dotados de qualidade 

superior. Segundo estes autores, tais ações logísticas abrangem investimentos em mão-de-obra, 

equipamentos, treinamentos, tecnologia de informação, com o intuito de maximizar a sua 

eficiência e proporcionar ao cliente um produto ou serviço livre de deficiências. E ainda 

segundo o autor, o nível de Serviço Logístico pode ser entendido como a capacidade de uma 

organização em gerar valor e oferecer aos seus clientes produtos e serviços que excedam ou 

equilibrem as suas expectativas.  

Para Ballou (1993), o Nível de Serviço Logístico refere-se a uma relação, na qual os 

fornecedores são selecionados pelos clientes por intermédio da combinação de três fatores: o 

preço, a qualidade e o serviço, para satisfazerem suas necessidades. Ainda para este autor, a 

combinação eficiente destes fatores básicos pode viabilizar oportunidades na conquista de 

novos clientes, classes diferentes de clientes e novos mercados.  

De fato, o próprio Nível de Serviço Logístico é capaz de influenciar questões ligadas ao 

market share e à rentabilidade das organizações. Segundo explicam estes autores, o Nível de 

Serviço Logístico está diretamente associado ao preço pago pelas organizações na obtenção de 

serviços logísticos de qualidade, tais como transporte, armazenagem, sistemas de informação, 

entre outros, que possam atender prontamente às necessidades dos seus clientes. 
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Tabela 3. Principais pontos das Medidas da Qualidade dos Serviços Logísticos  

NECESSIDADE AUTOR 

Desenvolver atributos específicos para a mensuração e 

medição da qualidade do serviços logístico. 
Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Qualidade do contato Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Quantidade do pedido Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Qualidade da informação Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Condição do pedido Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Precisão do pedido Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Qualidade do pedido Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Resolução das discrepâncias do pedido Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Pontualidade Fleury, 2002, Bowersox, 2001, Ballou 2009 

Fatores críticos de processos dos serviços logísticos: 

Confiabilidade. 
Fleury, 2002. 

Atenção aos indicadores de desempenho que resultem em um 

núvel de serviços esperado pelo cliente. 
Ballou, 2006 

Fornecer utilidade de tempo e de lugar na transferência de 

mercadorias e serviços entre o comprador e o vendedor. 
Christopher, 1997 

Elementos de pré-transação, transação e pós-transação Christopher, 1997 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada  

 

2.1.5  Os elementos e as dimensões do serviço logístico 

Apesar de Emerson; Grimm (1996) afirmarem que o serviço logístico ocorre somente durante 

o ciclo do pedido (desde o momento de colocação do pedido pelo cliente até seu atendimento), 

Ballou (2001) observou que há várias outras possibilidades de realização de atividades e de 

exploração de elementos do serviço antes mesmo da colocação do pedido ou então depois que 

o pedido foi entregue ao cliente. Cristopher (1997) e Ballou (2001), salientaram que os 

elementos do serviço ao cliente e sua importância variam para cada situação: de setor para setor, 

de empresa para empresa, dependendo das necessidades dos clientes e dos produtos, e também 

sofrem modificações ao longo do tempo. As empresas têm pontos-de-vista distintos sobre o 

serviço ao cliente, sendo constituído por ideias diferentes conforme a situação. Mesmo dentro 
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de uma única empresa, cada mercado atendido por ela tem suas exigências particulares quanto 

aos elementos mais importantes do serviço ao cliente.  

Como os clientes mudam, as empresas têm que mudar este comportamento, para ganhar 

vantagem competitiva em relação aos demais. Se entendemos, como produto logístico, o 

conjunto de características que podem ser manipuladas pelo profissional de logística, criando 

vantagem competitiva, pois podem ser arranjadas e rearranjadas, sendo a parte intangível do 

produto, devemos acreditar que o produto logístico pode ser otimizado sempre, e o serviço ao 

cliente, do ponto de vista da logística, é o resultado de todas as atividades logísticas ou do 

processo da cadeia de suprimentos. Existem elementos que nos ajudam à entender melhor como 

devemos interpretar este conceito. Os elementos considerados nesta análise são os relacionados 

Por Ballou (2001) que apresenta o serviço ao cliente através de elementos definidos em três 

momentos em relação à transação: na pré-transação, na transação e na pós-transação. A tabela 

4 mostra os elementos do serviço logístico identificados pelo autor 

Tabela 4 – Os elementos e as dimensões do serviço logístico 

DIMENÕES DO SERVIÇO LOGÍSTICO 

Pré-transação • Declaração formal da política de serviços ao cliente ondee se estabelece o nível de 

serviço para certo cliente ou categoria de clientes, evidenciando:  

• Responsabilidades da empresa 

• Prazos de entrega  

• Elaboração de planos de contingência para lidar com imprevistos Acessibilidade do 

cliente à empresa:  

• Facilidade de contato do cliente com o atendimento 

• Definição do grau de flexibilidade do sistema logístico:  

• Capacidade para atendimento de pedidos especiais 

• Definição da estrutura organizacional para implementar e monitorar o serviço ao 

cliente 

• Treinamento técnico e elaboração de manuais  

Transação • Habilidade com pedidos em aberto  

• Elementos do ciclo do pedido  

• Tempo Transbordo  

• Acurácia do sistema 

• Conveniências de pedido 

• Substituição de produto 

• Controle de estoque (controle de falta de estoque) 

Pós Transação • Instalação 

• Garantia do produto 

• Alterações,  

• Reparos 

• Disponibilidade de peças de reposição ou do próprio produto  

• Rastreamento do produto  

• Atendimento e tempo de resposta a reclamações ou queixas dos clientes  

• Embalagem do produto  

• Substituição temporária do produto durante o reparo 

Fonte: Ballou (2001) 
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Apesar de Emerson; Grimm (1996) afirmarem que o serviço logístico ocorre somente 

durante o ciclo do pedido (desde o momento de colocação do pedido pelo cliente até seu 

atendimento), observou-se que há várias outras possibilidades de realização de atividades e de 

exploração de elementos do serviço antes mesmo da colocação do pedido ou então depois que 

o pedido foi entregue ao cliente. Tontini e Zanchett (2010) e Banomyong e Supatn (2011) 

incluíram como elemento o preço ou custo do serviço logístico. A partir da verificação da 

grande amplitude de possibilidades de elementos do serviço logístico desde a pré-transação, a 

transação e até a pós-transação, conclui-se que a exploração do serviço logístico ultrapassou o 

ciclo do pedido, abrangendo também questões de preço, qualidade do produto, garantias e 

suporte à venda e ao pós-venda, para tal missão, após a devida definição dos termos e 

exploração do conceito sobretudo apoiados em Ballou (2001) que apresenta a maior 

abrangência na citação dos termos, vamos alocar em uma tabela as principais definições de Pré, 

transação, Transação e Pós transação para utilizar com maior amplitude, apoiado também nas 

considerações de outros autores a fim de fortalecer as pesquisas que serão desenvolvidas com 

este trabalho. 

 

2.1.6  Elementos da Pré transação 

Os elementos da pré-transação do serviço ao cliente relacionam-se às políticas ou programas 

da corporação, isto é, regras ou estatutos da administração de serviços, adequação da estrutura 

organizacional e flexibilidade do sistema, estas práticas que estão previstas na política das 

empresas que ocorrem na pré-transação são os responsáveis pela criação de um ambiente 

favorável à realização da transação afirma Ballou (2001). São os elementos necessários para 

que o cliente conheça o que estamos oferecendo a ele, ou seja, seria a descrição dos 

comprometimentos que assumimos com ele, caso haja a opção por nossos produtos ou serviços. 

Pode ser feito na forma de folder ou termo de compromisso escrito. Nesta declaração deve 

constar, além dos serviços que serão prestados, os procedimentos e os planos de ação que serão 

seguidos para que o cliente tenha seu produto ou serviço atendido e entregue. Planos de ação 

em caso de greves, adversidades naturais, políticas ou sociais, se constantes nesta declaração, 

dão mais segurança ao cliente, pois este entende que a empresa está preparada para tais fatos. 

Deve-se ter em mente que, para o sucesso do negócio, esta descrição deve ser obedecida à risca, 

e que o único fator que pode ser alterado ou não seguido é o da otimização, ou seja, fazer mais 

do que está escrito nas regras e políticas. 
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Tabela 5: Elementos do serviço logístico presentes em toda a literatura analisada enquadrados 

em Pré-transação: 

ELEMENTOS DO SERVIÇO LOGISTICO AUTOR 

Política formal de serviço ao cliente/ condições de fornecimento 
Ballou (2001) 

Rafele (2004) 

Acessibilidade (facilidade de fazer contato/negócio, número de pontos de 

contato) 

Christopher (1997) 

Ballou (2001) 

Função de gestão do serviço ao cliente na estrutura organizacional Ballou (2001) 

 

Flexibilidade do sistema para atender necessidades específicas do cliente/ 

conveniências de pedido 

Ballou (2001) 

Bowersox; Closs (2001) 

Pedido perfeito/serviços de alto padrão 
Banomyong; Supatn (2011) 

Bowersox; Closs (2001) 

Disponibilização de treinamento técnico e elaboração de manuais para os 

clientes 

Ballou (2001) 

 

Elaboração de planos de contingências para lidar com falhas e contratempos no 

sistema logístico 

Bowersox; Closs (2001) 

 

Tangíveis (aparência das instalações físicas, equipamentos, empregados, 

materiais de comunicação, localização das instalações 

Banomyong; Supatn (2011) 

Rafele (2004) 

Responsividade, empatia, conhecimento, cortesia e experiência dos 

funcionários, confidencialidade das informações dos clientes 

Banomyong; Supatn (2011) 

 

Oferecimento de serviços adicionais (de valor agregado): sistema de picking, 

roteirização, EDI, comércio eletrônico, atuação mundial, atualização de taxas 

de fretes, unitização de carga 

Bowersox; Closs (2001) 

Banomyong; Supatn (2011) 

 

Custo/preço (Política de preços e condições de venda, facilidade de pagamento, 

crédito, descontos) 

Banomyong; Supatn (2011) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada 

 

2.1.7 Elementos de transação 

Os elementos da transação são aquelas variáveis do serviço ao cliente, diretamente 

envolvidas no desempenho da distribuição física, como a confiabilidade do produto e da 

entrega. Para Ballou (2001) os elementos na transação ocorrem durante a realização da venda 

e estão relacionados diretamente à entrega dos produtos aos clientes: por exemplo, gestão dos 

níveis de estoques, seleção de modais de transporte e definição dos procedimentos para o 

processamento de pedidos. Tais elementos resultam na determinação do tempo de ciclo do 

pedido ou tempo de entrega, da disponibilidade de produtos e da capacidade de preenchimento 

do pedido e de cumprimento de suas especificações.  São os elementos que efetivam tudo que 

foi proposto para ganhar o cliente. Estes elementos devem ser vistos e revistos periodicamente 

e, se possível, aprimorados, pois eles comprometem e afetam o tempo de entrega do produto. 
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Tabela 6: Elementos do serviço logístico presentes em toda a literatura analisada 

enquadrados em transação 

ELEMENTOS DO SERVIÇO LOGÍSTICO AUTOR 

Tempo/confiabilidade do ciclo do pedido/lead time 

Ballou (2001) 

Bowersox; Closs (2001) 

Christopher (1997) 

Tempo/frequência/confiabilidade da entrega/timeliness/pequeno tempo de 

trânsito 

Bowersox; Closs (2001) 

Christopher (1997) 

Qualidade da entrega (condição física dos produtos recebidos; produto correto 

recebido; confiabilidade das transportadoras; cooperação do motorista na 

entrega)/ habilidade de expedição 

Banomyong; Supatn (2011) 

 

Cumprimento do pedido (pedidos completos entregues dentro do 

prazo)/acuracidade do pedido/ confiabilidade da quantidade correta e do 

produto correto 

Christopher (1997) 

Banomyong; Supatn (2011) 

 

Disponibilidade/falta de estoque 

Ballou (2001) 

Bowersox; Closs (2001) 

Christopher (1997) 

Disponibilidade de produto Bowersox; Closs (2001) 

Comunicação (informações sobre a posição do pedido, previsão da data de 

entrega etc) 

Rafele (2004) 

 

Habilidade com pedidos em aberto Ballou (2001) 

Transbordo Ballou (2001) 

Acurácia do sistema Ballou (2001) 

Habilidade de substituição de produtos Ballou (2001) 

Limitadores do tamanho do pedido (entregas)/ quantidades liberadas por 

pedido 
Christopher (1997) 

Acurácia ou Qualidade da documentação/procedimento e precisão do 

faturamento 
Christopher (1997) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada 

 

2.1.9 Elementos de pós-transação 

Os elementos da pós-transação são aqueles que geralmente apoiam o produto durante o 

seu uso, como garantia do produto, peças e serviços de assistência técnica, processos para 

reclamação do cliente e substituição do produto. os elementos na pós-transação se referem ao 

acompanhamento do produto após a transferência ao cliente, ou seja, ao fornecimento de 

suporte durante o ciclo de vida do produto (Ballou, 2001). 

São o conjunto de serviços necessários para dar ao cliente todo o suporte que ele precisa 

para obter o máximo aproveitamento do produto, pois o relacionamento com o cliente não pode 

ser encerrado com a entrega do produto ou serviço. Deve-se criar um vínculo com ele e 
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considera-lo como parte integrante da empresa. Estes elementos servem para dar proteção ao 

cliente em casos de produtos com defeito, efetuação da logística reversa de determinados 

produtos que necessitam desta modalidade, retorno das embalagens e serviços de SAC em geral. 

Apesar de que estes fatos aparecem após a efetivação da entrega do produto, eles devem ser 

analisados e planejados no começo do processo, justamente para que não haja complicações no 

final e não haja desconforto mediante certas situações, pois, quando um cliente procura a 

empresa que fez a venda, ele quer a solução de seus problemas, e não o contrário. Estes 

elementos devem ser planejados e analisados de forma global, ou seja, devem ser corporativos 

e não tratados de forma desmembrada, pois estão intimamente ligados e os clientes compram 

os produtos e serviços analisando-os de forma geral. 

Outro ponto importante é que eles são dirigidos de forma diferente para os diferentes 

segmentos empresariais. Significa que não há uma receita de bolo e, sim, direcionais, aliás como 

deve ser analisada a logística, desde o estudo de leiaute até o serviço ao cliente. A variedade de 

abordagens para os elementos do serviço logístico existentes na literatura acarreta, até mesmo, 

certa confusão, outras abordagens podem tornas mais preciso e melhor entendimento para o 

conceito de serviço logístico (Ver tabela 7).  

Tabela 7: Elementos do serviço logístico presentes n a literatura analisada enquadrados em 

Pós-transação: 

ELEMENTO DO SERVIÇO LOGÍSTICO AUTOR 

Disponibilidade de peças de reposição ou produto Ballou (2001) 

Atendimento e tempo de resposta e solução a 

reclamações/problemas dos clientes/discrepância 

do pedido 

Ballou (2001)/Christopher (1997) 

Rastreabilidade/garantia do produt Ballou (2001) 

Instalação Ballou (2001) 

Reparos/suporte técnico Ballou (2001)/Christopher (1997) 

Substituição temporária do produto durante o 

reparo 

Ballou (2001 

Precisão na embalagem/etiqueta do produto Ballou (2001) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada com base na teoria estudada 
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2.2 Big Data Analytics 

 

2.2.1 Conceito de Big Data 

As organizações vivenciam um enorme crescimento de dados (DAVENPORT, 2012) e 

o papel da tecnologia da informação (TI) e dos computadores foi crítico nesses 

desenvolvimentos, que estimula enormemente a tecnologia e a cada vez maior e aumento do 

poder informático para o incluindo planejamento de recursos empresariais aplicado ao 

planejamento de requisitos de materiais controle de qualidade total, planejamento colaborativo, 

previsão e reposição (Stock 2013). Para enfrentar este aumento, vários esforços têm sido feitos 

a fim de ampliar a área teórica de capacidade e aplicação da teoria da informação e assim torna-

se necessário pensar em formas de analisar e processar esses dados. 

As empresas deverão, então, criar estratégias para definir como lidar com grandes 

volumes de dados e analisar as informações úteis (WEBSTER, 2012), afim de se beneficiar da 

análise de dados estruturados ou não, que estão surgindo continuamente devido aos novos 

dispositivos, às redes sociais e aos sistemas de informação corporativos, fenômeno chamado de 

Big Data. Ainda, o uso de grandes volumes de dados auxilia as organizações a preverem os 

resultados com maior precisão (GEORGE, 2014).  Ainda segundo o autor o Big Data não 

envolve só mudança de tecnologia, envolve adaptação de processos e treinamentos relacionados 

à mudança de gestão e análise de dados.  

O termo em inglês, Big Data, tem sido usado para definir o fluxo de dados 

desestruturados cuja infraestrutura existente é incapaz de processar, tendo como principal 

características o alto volume, velocidade e variedade (DAVENPORT, 2014) e assim formas 

inovadoras de processamento de dados serão necessárias para gerar informações mais 

qualificadas e com maior visibilidade para a tomada de decisão com estas características 

apontadas por Davenport ( 2014). 

O processo de decisão precisa de acesso a informação para a geração de alternativas 

para a tomada de decisão por parte dos gestores, entretanto a maior parte dos líderes não sabe 

lidar com essa grande variedade e quantidade de informações, e não tem conhecimento dos 

benefícios que uma análise bem feita desses dados poderia trazer ao seu negócio (VIJAYAN, 

2012). 

As empresas tradicionais, ligadas a modelos de negócios e infraestruturas antigos 

deverão adaptar-se para competirem com seus concorrentes, que processam rapidamente dados 

de consumo, os quais estão disponíveis em uma velocidade cada vez mais rápida, sabendo tirar 
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proveito dos mesmos explica Kwon (2014). Segundo o Autor cada vez mais as empresas 

enfrentam novos desafios de gestão decorrentes do Big Data, aprendem a utilizar os dados que 

produz à seu favor, e consequentemente, melhoram o desempenho dos negócios, seja reduzindo 

custos, despertando insights de negócio, seja aumentando a qualidade e eficácia das tomadas 

de decisões e que  na realidade do Big Data, as empresas “hiper-competitivas” estão prestando 

atenção em informações de percepção, dados transacionais e, principalmente, em 

comportamentos sociais. 

Na área de Sistemas de Informação, este fenômeno está exigindo mudanças no 

desenvolvimento de tecnologias, bem como novas formas de pensar a coleta, o processamento, 

o armazenamento e a própria infraestrutura das bases de dados, o Big Data não envolve só 

mudança de tecnologia, envolve adaptação de processos e treinamentos relacionados à mudança 

de gestão e análise de dados (VIJAYAN, 2013). A maior parte dos líderes não sabe lidar com 

essa grande variedade e quantidade de informações, e não tem conhecimento dos benefícios 

que uma análise de qualidade e bem estruturada desses dados que poderia trazer ao seu negócio 

mais vantagens (VIJAYAN, 2012). Se não trabalhados de forma adequada e estratégica, esses 

dados podem prejudicar a organização, levando-a a uma armadilha de mercado, porém, quando 

compreendido e enfrentado, esse desafio pode agregar importantes vantagens competitivas às 

organizações, bem como abrir novas oportunidades de negócios e melhorar a tomada de decisão 

dos executivos (SANTAFERRARO, 2012). 

“Tomada de decisão baseada em evidências (também conhecido como Big Data) não é 

apenas a última moda, é o futuro de como vamos orientar e fazer crescer o negócio” 

(HAMMOND, 2013, p. 1). Esse é um tema que está gerando muito interesse atualmente, devido 

à explosão de dados não estruturados e ao valor da informação, que está sendo percebido e 

explorado por diversas organizações. Não há consenso do conceito de Big Data utilizado no 

mercado, pois cada organização considera esse fenômeno por alguma perspectiva, no entanto, 

a essência do termo é contemplada por muitas organizações referências (FRANKS, 2012).  

 

George (2014), entre outros, agregam outras duas dimensões, que complementam a 

relevância do fenômeno e seu efeito ao processo de tomada de decisão, são elas: valor e 

veracidade. Com relação ao valor o autor afirma que as análises críticas de dados podem ajudar 

as empresas a melhor entender seus negócios trazendo benefícios. Weber (2009), discorrendo 

sobre a veracidade ressaltou que as informações verdadeiras podem ser usadas pelos gestores 
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para responder aos desafios estratégicos. A veracidade garantiria, então, a confiabilidade dos 

dados. 

Para facilitar o entendimento de cada uma destas dimensões, abaixo estão apresentadas 

as variáveis envolvidas em cada uma delas de acordo com diferentes autores, bem como a sua 

relevância para o tema “tomada de decisão”  

 

Tabela 8: Dimensões do Big Data Analytics 

DIMENSÃO VARIÁVEIS ANALISADAS AUTORES 

VOLUME 

- Satisfação quando ao volume de dados 

ou informações 

- Acessibilidade aos dados 

Vitayan (2012); Santaferro 

(2012) 

VARIEDADE 

- Variedade de fontes de informações; 

- Variedade de tipos de dados; 

George 2014, Davenport 

(2012) 

VELOCIDADE 

- Velocidade da chegada da informação; 

- Velocidade da tomada de decisão; 

Webster (2014); Vitayan 

(2012); 

VALOR 

- Resultado agregado a partir das análises 

das informações 

- Interpretabilidade das informações; 

- Valor financeiro para ter dados de 

qualidade; 

George   (2014) Vitayan 

(2012); 

VERACIDADE - Credibilidade na exatidão dos dados; 
Know   (2014), George   

(2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada 
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2.2.2 Possíveis aplicações do Big Data 

A indústria da informação pode se aproveitar das oportunidades de grandes volumes de 

dados disponíveis para desenvolver constantemente novas tecnologias e melhorar os serviços 

existentes, que visam melhorar a eficiência da produção, reduzir custos, gerar inovações e 

satisfazer as necessidades dos clientes (ZHANG, 2013). Como melhoria do processo de 

inovação, as pesquisas através do Big Data possibilitariam a reprodução dos estudos sobre a 

definição de um processo de inovação mais eficaz.  

Isaca (2013) que afirma que a análise de Big Data pode impactar positivamente nos 

seguintes processos:  

1) Eficiência operacional;  

2) Experiência e lealdade do cliente;  

3) Previsões de demanda de mercado 

4) Desenvolvimento de produto; 

 5) Desenvolvimento do mercado;  

. 

O termo Big Data em geral aplica-se as informações as quais não podem ser tratadas e 

processadas comumente no passado recente, dado suas dimensões de volume, características e 

variedade. Manyika (2011) definem Big Data como grupo de dados do qual o tamanho está 

além da habilidade de captura, armazenagem e análise de um típico software de banco de dados, 

e segundo os mesmos autores, a definição de grande é propositadamente subjetiva, já que as 

características dependem da habilidade e capacidade de cada setor em trabalhar com as 

informações. 

 

2.2.3 Fatores relevantes para a utilização de Big Data no contexto de uma 

empesa de varejo 

No contexto das empresas de varejo O uso de Big Data, no caso em análise, teve como 

foco o aprimoramento de seu sistema de recomendações para melhor compreensão do 

comportamento do consumidor. 

A utilização de um sistema de Big Data pode evoluir em direções imprevisíveis (YEOH 

; KORONIUS, 2010).  

A estratégia de adoção de Big Data precisa estar conectada à estratégia organizacional, 

além disso, devem-se decidir quais recursos analíticos são necessários e como devem ser 
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aplicados (NOVO; NEVES, 2013). Também é preciso definir prioridades e problemas a serem 

resolvidos, além de roteiros mensuráveis (MINELLI, 2013). 

O envolvimento da alta gestão é importante em razão do apoio e da anuência dos 

executivos para endossar o Big Data, a tomada de decisão baseada em analytics e a identificação 

dos maiores clientes de análises de dados (NOVO; NEVES, 2013). Também torna mais fácil o 

acesso aos recursos operacionais necessários, como financiamento e habilidades profissionais, 

além de ser importante na superação de barreiras à mudança e na reformulação de paradigmas). 

 

2.2.4 Benefícios esperados para o uso do Big Data 

Benefícios esperados do uso do Big Data incluem integração de dados de diversas 

fontes, captura e análise de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados, melhora 

das capacitações analíticas gerais, análise de informação em tempo real, redução de custos da 

análise e processamento de dados, maior transparência das informações utilizadas para a 

tomada de decisões, personalização mais ágil de produtos e serviços e criação de novos modelos 

de negócios (DAVENPORT; BARTH; BEAN, 2012). O varejo virtual, por exemplo, viu seu 

crescimento potencializado com o uso do Big Data (DAVENPORT, 2014). Isso porque as 

técnicas de Big Data trazidas para esse ambiente permitiram que diversas ações pudessem ser 

realizadas de forma a melhorar a experiência do cliente que entra no site em busca de um 

produto, além de dar à empresa maior capacidade de obter e analisar informações sobre o 

consumidor. 

 

2.2.5 Dados estruturado e Dados não estruturado 

A informação armazenada nos bancos de dados é conhecida como dados estruturados, 

porque é representada em um formato estrito. Por exemplo, cada registro em uma tabela de 

banco de dados relacional (ELMASRI, 2011). Quando se lida com um enorme volume de 

dados, eles vêm de diferentes fontes e maneiras. É um grande desafio minerar, limpar, 

organizar, correlacionar, vincular e transformar esses dados em informações relevantes. Para 

que isso seja possível, é necessária a criação de um banco de dados onde todas essas 

informações são capturadas por meio de aplicativos, criados com a finalidade de orientar estes 

dados, armazenandos de maneira organizada e clara, facilitando assim a busca e manipulação 

desses dados. 
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Dentro da rede de internet apenas um quarto destes dados se apresentam armazenados 

em bancos de dados. Muita informação se cria diariamente e menos de 10% consegue ser 

minerada e organizada, fazendo com que todos os dias enormes quantidades de informações se 

tornem lixo eletrônico, dificultando assim suas buscas e muitas vezes se tornando inútil. 

Da pequena parte que se concentra em bancos de dados, a maioria destas informações 

pertencem a empresas que precisam de um pouco mais de segurança e organização. Atualmente 

algumas instituições financeiras brasileiras já utilizam o Big Data como uma solução, com a 

finalidade de organizar todos os dados que transitam diariamente em seus canais eletrônicos.  

O Big Data afeta diretamente ou indiretamente a vida de qualquer pessoa até mesmo em 

situações comuns, como ir para o trabalho ou sacar dinheiro de um caixa eletrônico no banco.  

Dados não estruturados são quaisquer documentos, arquivos, gráficos, imagens, textos, 

relatórios, formulários ou gravações de vídeo ou áudio que não tenha sido codificado, ou de 

outra forma estruturados em linhas e colunas ou registros. De acordo com muitas estimativas, 

cerca de 90% de todos os dados armazenados são mantidos fora de bancos de dados relacionais. 

Dados não estruturados se apresentam como informações armazenadas em contexto. De fato, 

há sempre alguma estrutura no qual os dados fornecem informações, e essa estrutura pode até 

ser tabular em sua apresentação.  

 

 

2.2.6 Plataforma Big Data 

Para descrever o tempo de análise de dados em que vivemos a revista especializada no 

mundo digital, definiu como revolucionária a transformação da análise de dados, sobretudo 

comparando com as ferramentas anteriores como data Warehouse que até pouco tempo foi a 

solução para analisa de dados para o negócio (Information week, 2018). As empresas lidam 

com enormes quantidades e variedades de dados, por um lado, e expectativas cada vez mais 

rápidas de análise, por outro. A comunidade de fornecedores está respondendo fornecendo 

arquiteturas altamente distribuídas, o que é um requisito elementar para este ambiente de 

armazenamento de dados de múltiplas fontes, e novos níveis de memória e capacidade de 

processamento. A plataforma de Big Data é um tipo de solução de TI que combina os recursos 

e capacidades de vários aplicativos e utilitários de Big Data em uma única solução. É uma 

plataforma de TI no nível empresarial que permite a organização no desenvolvimento, 

implantação, operação e gerenciamento de uma infraestrutura do ambiente de Big Data. Uma 

plataforma de análise de Big Data ajuda a extrair o valor dos dados que serão úteis quando 
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utilizados para analisar ou potencializar resultados de negócios (Techopedia, 2017) entre outros 

benefícios que podem ser derivados dele e assim, para extrair os valores dos dados, medidas 

adequadas precisam ser adotadas. É preciso medir os dados do ponto de vista do negócio e 

perceber o seu potencial. Para que isso aconteça, é necessária uma plataforma que além de 

armazenar e organizar os dados, permita também analisar os dados e permitir que se tenha 

manipulação plena deles. A plataforma de Big Data geralmente depende de armazenamento em 

ambiente propício a grandes volumes de informação, servidores, banco de dados, 

gerenciamento, business intelligence e outros utilitários de gerenciamento das grandes massas 

de dados. Ele também suporta desenvolvimento, consulta e integração personalizados com 

outros sistemas. O principal benefício por trás de uma plataforma de Big Data é reduzir a 

complexidade de várias fontes de informações, que por vezes podem ser de fornecedores 

distintos em uma solução em uma única solução coesa. A plataforma de Big Data também é 

fornecida por meio da nuvem, na qual o provedor fornece soluções e serviços de Big Data 

inclusivos. Uma plataforma ideal de análise de Big Data pode ser medida por sua veracidade, 

volume, variedade e velocidade. O Big Data manifesta várias possibilidades, mas por si só ainda 

não é explorado ao máximo e, para explorá-lo, seria necessário ter acesso a uma plataforma 

pela qual várias correlações podem ser feitas e relatórios podem ser feitos .Uma plataforma de 

análise de Big Data ajuda a aumentar os dados, a análise de conteúdo e localização, a 

visualização de dados interativos e uma variedade de outras formas.  

Algumas empresas já se atentaram ao grande mercado que se abre com estas novas 

possibilidades e já dispõem de plataformas, empresas como Amazon, Teradata, SAP, IBM, 

Microsoft estão entre as principais gigantes do setor que tem apostado no desenvolvimento e 

comercialização de plataformas, de armazenamento, transação e análise para o mercado. Estes 

provedores de soluções que compõem o setor não são os únicos. Embora essas tendências 

certamente valham a pena, reconhecemos que relatar sobre os gigantes do Big Data pode ser 

ainda mais crucial, dada a facilidade com que são reconhecidas e a confiança que conquistaram 

entre as organizações que usaram suas ferramentas por um longo período. período de tempo. 
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2.3 DESEMPENHO OPERACIONAL LOGÍSTICO 

Christopher (1997) usa dois enfoques para tratar da avaliação do desempenho logístico, 

o primeiro baseia-se em custos e o segundo em benchmarking. Um dos princípios do custeio 

logístico sob este enfoque, é que o sistema contábil deve refletir o fluxo de materiais, sendo 

capaz de identificar os custos logísticos resultantes do fornecimento do serviço ao cliente. Outro 

princípio é de que deve possibilitar uma análise separada de custos e receitas por tipo de cliente 

e por segmento de mercado ou canal de distribuição. Já o enfoque em benchmarking surge pela 

necessidade do autor em demonstrar que, devido ao elevado nível de competição no ambiente 

empresarial, a medição de desempenho em termos absolutos já não era suficiente, sendo 

importante também medi-las em termos relativos à concorrência.Com base nestes princípios o 

autor apresenta algumas sequências fundamentais a serem percorridos para se montar um 

sistema de medição de desempenho: 

1. Definir os produtos desejados do sistema logístico; 

2. Garantir que o sistema de custeio adotado reflita o fluxo de materiais; 

3. Adotar um sistema de custeio baseado em missões, que é um conjunto de metas de 

serviço ao cliente a serem alcançadas pelo sistema, dentro de um contexto de mercado; 

4. Identificar os centros de atividades relacionados às metas; 

5. Isolar custos incrementais, incorridos em cada centro de atividade, decorrentes das 

metas; 

6. Definir a área competitiva, ou seja, o cliente se compara com “quem” e “o que”; 

7. Identificar os componentes-chaves dos serviços aos clientes, da forma como são 

percebidos pelos clientes; 

8. Estabelecer a importância relativa destes componentes de serviços aos clientes, 

utilizando a análise de trade-off para identificar os fatores chave dos serviços; 

9. Identificação a posição da empresa no que se refere aos seus componentes-chaves 

através de um benchmarking com as concorrentes ou não concorrentes; 

10. Analisar os dados, verificando se o desempenho apurado está de acordo com as 

necessidades requeridas pelos clientes. 

Bowersox e Closs (1996) propõem um sistema de avaliação de desempenho operacional 

que possui três objetivos fundamentais: monitorar, controlar e direcionar as operações 
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logísticas. As medidas de monitoramento atuam no sentido de acompanhar o desempenho dos 

sistemas logísticos, identificando oportunidades de melhoraria quanto aos aspectos de eficácia 

e eficiência. As medidas de controle, por sua vez, visam o acompanhamento contínuo do 

desempenho logístico, de forma a manter os processos dentro dos níveis de conformidade 

estabelecidos. Finalmente, as medidas de direcionamento estabelecem ações de estímulo aos 

empregados, visando o aumento da produtividade.  Para esses autores, duas perspectivas de 

medição devem ser avaliadas e determinadas: a medição baseada em atividades e a medição 

baseada em processos. 

A medição baseada em atividades se concentra em tarefas individuais, e por estar focada 

principalmente na eficiência e eficácia das chamadas tarefas primárias, não avalia o processo 

logístico de uma forma global. Por esse motivo, os autores recomendam que seja adotada 

também a medição baseada em processos, que considera a satisfação dos clientes, 

proporcionada por toda a cadeia de suprimentos: “essas medidas examinam o tempo total do 

ciclo de atividades ou a qualidade total dos serviços, que por sua vez representam a eficácia 

coletiva de todas as atividades necessárias para satisfazer os clientes”. Segundo os referidos 

autores, as medidas de desempenho logístico podem ser ainda classificadas em: medidas de 

desempenho interno e medidas de desempenho externo. 

2.3.1 Medidas de desempenho interno 

Medidas de desempenho interno: essas medidas destinam-se a comparação de atividades 

e processos que possuam metas definidas ou séries históricas de dados. Geralmente são 

classificadas em cinco categorias: Custo, Serviço ao Cliente, Produtividade, Mensuração de 

Ativos, e Qualidade, e que se encontram detalhadas na tabela de medidas de desempenho 

interno. 

Os autores salientam ainda a importância das medidas de desempenho interno para 

efeitos comparativos com as metas e objetivos organizacionais, com vistas a promover o 

aperfeiçoamento, a motivação e a compensação dos empregados. 
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Tabela 9: medidas de desempenho interno. 

CATEGORIA EXEMPLO 

Custo 
Custos diversos (fabricação, armazenagem e administrativos), fretes, mão-de-obra direta, são 

alguns exemplos de custos logísticos. 

Serviços ao cliente 
Taxa de atendimento, percentual de reclamações por pedidos errados, taxa de devolução de 

mercadorias, tempo de espera para ressuprimento, taxa de atraso em entregas. 

Produtividade 
A medição destes indicadores normalmente é simples se o sistema possuir recursos claramente 

avaliáveis e insumos identificáveis  

Mensuração de ativos Giro de estoque, retorno sobre investimentos, retorno sobre ativos líquidos 

Qualidade 
Índice de avarias, valor das perdas, número de devoluções de clientes, custos das mercadorias 

devolvidas. 

Fonte: Adaptado de Bowersox e Closs (1996) 

 

Já as medidas de desempenho externo na concepção dos autores estão voltadas para uma 

avaliação organizacional mais detalhada, sendo necessárias para monitorar, compreender e 

manter o foco no cliente, obtendo ideias inovadoras. Segundo os autores, tais medidas podem 

ser estudadas através de duas abordagens: a mensuração da percepção do cliente e o 

benchmarking das melhores práticas e descritas no quadro medidas de desempenho externo: 

 

Tabela 10: Medidas de desempenho externo 

Categoria Exemplo 

Mensuração da percepção do 

cliente 

Pode ser obtida através de pesquisas patrocinadas pela 

empresa ou pelo acompanhamento de pedidos 

Benchmarking das melhores 

práticas 

Ex. administração de ativos, custos, serviços ao cliente, 

produtividade, qualidade, estratégia, tecnologia, 

transportes, armazenagem e processamento de pedidos. 

Fonte: Adaptado de Bowersox e Closs (1996) 
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2.4 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Para Bezerra (2015) qualidade é um dos principais diferenciais para a sobrevivência de 

qualquer organização. Além disso a mesma tem grande importância para definir o nível do 

atendimento e satisfação do cliente e atualmente é de grande importância da qualidade e da 

satisfação do cliente para que uma organização se mantenha ativa no atual mercado 

competitivo.  

Atualmente vivencia-se um ambiente altamente competitivo, no qual os consumidores 

têm cada vez mais razão, e para as organizações se diferenciarem precisam objetivar na 

satisfação do cliente. A satisfação é um elemento capaz de fidelizar um cliente, dessa forma, as 

empresas devem buscá-la com um elo de ligação com sua clientela, tornando-os parceiros 

comerciais. Na concepção de Kotler (2000) “A satisfação consiste na sensação, de prazer ou 

desapontamento, comparada ao desempenho percebido de um produto em relação as 

expectativas daquele que compra”. As empresas podem conquistar clientes e superar a 

concorrência realizando um melhor trabalho de atendimento focado no cliente, em satisfazer as 

suas necessidades e suas expectativas. 

Os varejistas devem definir e medir proativamente a satisfação dos seus clientes, pois 

sem clientes o varejo não tem razão de existir (HOFFMAN; BATESON, 2003). Sheth, Mittal 

e Newman (2001) afirmam que, com a avaliação ou não de um produto ou serviço durante o 

seu uso ou consumo, os usuários experimentam um resultado deste uso. 

A primeira é pedir ao consumidor para classificar a loja com base em seus vários 

atributos. A satisfação ou insatisfação com esses vários atributos pode ser utilizada para explicar 

o grau de satisfação geral do consumidor para com a loja. 

Contudo, essa abordagem gera outra questão: o que causa a satisfação ou insatisfação 

com os atributos individuais? A segunda saída propõe então, que a satisfação não depende dos 

níveis absolutos de desempenho dos vários atributos, mas da forma que o desempenho real se 

compara com o esperado. Com isso, se a experiência com a loja satisfaz as expectativas antes 

da compra, o resultado é a satisfação. Da mesma forma, se as expectativas antes da compra não 

são satisfeitas, o resultado é a insatisfação. A partir desta teoria então, a satisfação ou 

insatisfação nasce da confirmação ou não das expectativas do cliente, respectivamente. 
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Se a comunicação da empresa promete demais, ela pode criar expectativas que o produto 

ou o serviço não conseguem satisfazer, o que causa a insatisfação do cliente. Já se as 

expectativas são muito baixas, a venda pode nem acontecer. Portanto, a estratégia correta é criar 

expectativas realistas, e conceber o produto ou serviço para que expectativas realistas 

impliquem um nível de desempenho que o público-alvo julgue atraente o bastante para 

selecionar a marca. 

Newman (2001) define satisfação segundo a mesma teoria. Para o autor, satisfação ou 

insatisfação é uma comparação das expectativas do cliente com suas percepções a respeito do 

produto, serviço ou loja. Essa teoria é nomeada como modelo de quebra da expectativa. O 

modelo então, afirma que, se as percepções de um cliente satisfizerem suas expectativas, diz-

se que o cliente está satisfeito. A satisfação do cliente resulta em vários benefícios para a 

empresa. 

Clientes satisfeitos compram produtos com mais frequência e a possibilidade de perdê-

los para concorrentes é menor, em comparação com os insatisfeitos. O varejo que possui altas 

taxas de satisfação de clientes, também parece ter habilidade de isolar-se de pressões 

competitivas, principalmente com relação aos preços (HOFFMAN; BATESON, 2003). As 

próprias pesquisas de satisfação também oferecem benefícios ao varejo. Elas são um meio 

formal de feedback do cliente para a empresa, que pode identificar problemas. 

Outro benefício é que as pesquisas transmite aos clientes a mensagem que a loja se 

preocupa com seu bem-estar e valoriza suas informações a respeito de como está operando. 

Os resultados da pesquisa de satisfação muitas vezes são usados para revisões de mérito, 

compensações e objetivos gerenciais. Eles também são úteis para fins de comparação, na 

determinação do posicionamento da loja em relação aos concorrentes (FREEMANTLE, 1994). 

Hoffman e Bateson (2003) afirmam que as mensurações da satisfação dos consumidores 

resultam de medições indiretas e diretas. As indiretas consistem em rastrear e monitorar as 

vendas, lucros e reclamações dos clientes. As medições diretas são obtidas, de forma geral, por 

meio de pesquisas de satisfação dos clientes. Existem algumas mais comuns. 
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3 HIPOTESES 

 

Mediação do Big Data da relação entre GEL e DOL 

 

Conforme proposto no modelo teórico da página 16 e discorrido no referencial teórico, 

conforme foi mostrado na figura 1, há uma relação perceptível entre as afirmações dos 

especialistas sobre a relação do Big Data sobre o desempenho operacional Logístico e 

consequentemente sobre as satisfação do clientes, visto que alguns autores ao discorrerem sobre 

o desempenho logístico não conseguem separa-lo da visão de atendimento ao cliente e o Big 

Data é uma ferramenta nova, que coleta dados importantes sobres esta relação e também pode 

exercer influência sobre isso. 

 

H1: Pré-transação influencia positivamente na Gestão Logística de Serviço 

H2: Pós-transação influencia positivamente na Gestão Logística de Serviço 

H3: Gestão Logística de Serviço influencia no Big Data 

H4: Big Data influencia no Desempenho Logístico 

H5: Gestão Logística de Serviço influencia no Desempenho Logístico 

H6: Desempenho Logístico influencia na Satisfação do Cliente 

 

 

Na mediação total 

 

Coeficiente estrutural da relação  

[Gestão Logística de Serviço e Desempenho Logístico] sem mediação > [Gestão Logística de 

Serviço e Desempenho Logístico] com mediação 

 

H5a é significante  

H5 é não significante quando H3 e H4 são significantes 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

4.1.  Universo amostral 

O universo amostral do estudo, na fase 1, foi obtido em empresas que possuem em seu 

modelo de negócio o e-commerce e por consequência em razão do seu porte e possibilidade de 

geração de negócios através da plataforma de e-commerce, possui grande massa de dados, 

estruturados ou não que são indicativos de que a empresa possui o ambiente adequado para 

desenvolvimento do estudo proposto. Contudo todo o conteúdo da pesquisa foi realizado, tanto 

na fase 1 como na fase 2 com respostas dos funcionários sobre os construtos x respostas dos 

colaboradores e não com análise dos dados dos sistemas. 

Empresas analisadas na fase 1, qualitativa, foram MercadoCar Mercantil LTDA  que possui 

aproximadamente 2500 funcionários e Agencia Jussi que é um representante Whirpool em e-

commerce e possui 500 funcionários porém não informou o faturamento. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo está abordado o tipo de pesquisa e as técnicas adotadas para que após uma 

análise dos referenciais teóricos e um estudo aprofundado elaborado com os clientes do 

mercado de condomínios residenciais, seja possível conhecer o atual estado da arte deste setor 

e, consequentemente, como este cenário mercadológico vem sendo modificado pela utilização 

eficaz do Big Data, que a partir de uma gestão de serviços bem orientada venha a contribuir no 

processo de criação de valor para as companhias.   

 

 

5.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em duas etapas denominadas fase 1 e fase 2. E teve a natureza 

da fase 1 exploratória do tipo qualitativo, e a segunda fase do tipo quantitativo descritivo. 

Conforme descrito, nesta fase foi usada a pesquisa quantitativa de caráter descritivo, com base 

nos resultados da fase anterior foi elaborado um questionário para submeter à amostra 

selecionada e seus resultados foram analisados com o auxílio do software SPSS. 

Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos 

do mundo físico sem a interferência do pesquisador. São exemplos de pesquisa descritiva as 

pesquisas mercadológicas e de opinião (BARROS e LEHFELD, 2007). 
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A finalidade da pesquisa descritiva é observar, registrar e analisar os fenômenos ou 

sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. 

Nesse tipo de pesquisa não poderia haver interferência do pesquisador, que apenas 

pesquisou a frequência com que o fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um 

sistema, método, processo ou realidade operacional. 

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das características, fatores ou 

variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser 

entendido como um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das 

relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos efeitos resultantes em uma 

empresa, sistema de produção ou produto (PEROVANO, 2014). 

De acordo com Vergara (2013) a pesquisa descritiva estabelece correlações entre 

variáveis e definir sua natureza, portanto este método está de acordo com o objetivo da pesquisa. 

  

 

 

5.2 Instrumento para Coleta de Dados, Amostra, Tamanho da Amostra e Sujeito da 

Pesquisa 

 

Na primeira fase, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em 

profundidade junto a 3 (três) gestores de empresas de e-commerce.  

Para tanto, foi utilizado um roteiro composto de dados demográficos, e seis grupos de 

questões relacionadas às variáveis latentes (ou constructos), sendo eles: pré-transação, pós-

transação, transação de serviço, Big Data, desempenho logístico e satisfação do cliente. O 

modelo do roteiro, preliminarmente desenvolvido, é mostrado no Apêndice 1. 

Com os dados coletados e analisados na fase 1, foram utilizados para desenvolver um 

questionário semiestruturado composto de dois grupos. O primeiro, referente aos dados 

demográficos. O segundo referindo-se às variáveis latentes (ou construtos) de pré-transação, 

pós-transação, transação de serviço, Big Data, desempenho logístico e satisfação do cliente. 

Neste segundo grupo, foi solicitado ao respondente que assinalasse com um ‘x’ no grau de 

discordância ou concordância, numa escala de 1 (DT = Discordo Totalmente) a 6 (CT = 

Concordo Totalmente) em relação a assertiva correspondente. 

Para melhorar o questionário foi precedido de pré-testes, junto a uma amostra de 3 

gestores das empresas de e-commerce conforme mencionado na caracterização da amostra. 

Assim, foi possível eliminar problemas como o conteúdo das assertivas, o enunciado, a 
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sequência, o formato e o leiaute, dificuldade e instruções para melhor entendimento do 

questionário. 

Após isso, o questionário, cuja construção preliminar é mostrada no Apêndice 4, foi 

selecionada uma amostra de empresas de e-commerce extraídos de uma lista disponível na 

internet. O critério de seleção das empresas de e-commerce foi por acessibilidade, cujos 

questionários foram enviados a colaboradores de e-commerce, por e-mail.  Nesse sentido, foram 

enviados aproximadamente 500 questionários por email e obtidos como retorno 98 

questionários respondidos (taxa de retorno = 20%) todos aptos para serem utilizados na 

pesquisa. 

 

 

5.3 Tratamento dos Dados 

 

Fase 1: Os dados coletados na fase 1, correspondente a entrevistas realizadas em  2 

empresas e foi utilizada a técnica de associação (VERGARA, 2005) e a análise conteúdo 

(BARDIN, 1977), isto é, mediante as frases chaves mencionadas pelos entrevistados, que foram 

associadas e categorizadas em uma matriz de amarração, face ao referencial teórico, para se 

obter a aplicação do questionário na fase 2, a mais fiel do binômio teoria-empírico.  

Fase 2: Nesta fase, os dados foram tratados pela estatística descritiva, e estatística 

multivariada por meio da técnica da modelagem em equações estruturais. Em relação à 

estatística descritiva, será utilizada para o exame dos dados para verificar os outliers. Antes da 

aplicação da técnica da modelagem em equações estruturais, os dados foram submetidos a testes 

de unidimensional idade (Alpha de Cronbach), confiabilidade composta, validade de conteúdo, 

convergente e discriminante. Após os dados continuaram a ser depurados, em que por meio da 

técnica da análise fatorial foram definidas as medidas em seus construtos ou variáveis latentes. 

Definidos os constructos, foram feitos testes estatísticos para analisar a significância dos 

relacionamentos estruturais dos constructos que compõem do modelo de mensuração teórico-

empírico. O software SMARTPLS foi utilizado para ajudar na manipulação dos dados. 

 

5.4 Limitação do Método 

 

Fase 1: Algum tipo de limitação de permissão ou compreensão dos entrevistados em 

responder a pesquisa pode ser empecilho para a obtenção de resultados satisfatório. Ainda há 

outro fator importante, que é o registro em gravação de áudio onde os participantes se mostram 

desconfortáveis pelo risco de expor informações confidenciais das empresas e de alguma forma 
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serem repreendidos, assim optam por respostas mais conservadores e algumas vezes sem o nível 

de profundidade pretendido. As diretrizes éticas sugerem que eles devem não só ser informados 

com também dar seu consentimento logo de início, de preferência no primeiro contato. 

Fase 2: A forma de escolha dos dados da pesquisa pode impactar significativamente a 

análise e assim pode comprometer os resultados obtidos do ponto de vista que uma escolha 

aleatória permite generalizar melhor os resultados. Outro ponto importante é o tamanho da 

amostra. Nesse caso, as recomendações de Hair (2005) serão a referência para obter um número 

de questionários (ou respondentes) equivalente a 5 vezes o número de medidas do questionário. 

As limitações do método estão no fato da amostra da pesquisa quantitativa ser aleatória e 

o número de respondentes, ser inferior ao máximo recomendado (já afirmamos anteriormente 

que está dentro do aceitável), porém como a proposta da pesquisa foi utilizar um método misto, 

quantitativa e qualitativa, pôde-se minimizar as distorções dos resultados, conforme Creswell 

(2010).  

Considera-se também o fato de que alguns respondentes poderiam não ter compreendido 

de maneira clara as perguntas, com isso responder de forma errada, influenciando o resultado 

final. 

 

 

5.5 Pesquisa Quantitativa Descritiva 

A pesquisa quantitativa descritiva, segundo Creswell (2010), apresenta uma descrição 

numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, estudando-se uma amostra 

dessa população. Esta fase foi a continuidade da estratégia transformativa sequencial, já 

anunciada. E assim podemos compreender como uma das classificações da pesquisa científica, 

na qual seu objetivo é descrever as características de uma população, um fenômeno ou 

experiência para o estudo realizado. Ela pode aparecer sob diversos tipos de pesquisas, como 

documental, estudos de campo, levantamentos, entre outras, e para o trabalho ora apresentado 

foram utilizados questionários para levantamento do comportamento de algumas populações 

dentro das empresas que possuem e-commerce. 

Após o envio de aproximadamente 1400 questionários às empresas que possuem canal de 

vendas virtuais, armazenagem e varejo, foram respondidos 98 entre 01/08/2018 e 26/09/2018, 

totalizando 7% de retorno, contudo para atingir este resultado boa parte das pessoas foram 

abordadas pessoalmente com o pedido de preenchimento do questionário. 
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A coleta de dados foi realizada on-line por meio do Google Forms®, onde foram aceitas 

apenas questionários com preenchimento completo (com exceção das informações pessoais: 

nome, telefone e outros que foram apresentadas como opcionais).  

 

5.6 Universo e Amostra 

A amostra utilizada foi aleatória, de acordo com a capacidade do autor em estimular os 

respondentes a participar da pesquisa, o mercado alvo é amplo, com muitas empresas em 

período de amadurecimento, outras já em fase avançada de maturidade, mas no contexto geral 

é um mercado em expansão. 

Segundo Hair et al. (2005a) dificilmente se realiza uma análise fatorial com uma amostra 

menor que 50 observações, foram obtidos 98 questionários completos, porém o ideal é obter 5 

vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas, , porém foram 

utilizados métodos de validações propostos por Hair (2005) que comprovaram a veracidade do 

modelo. 

Também Segundo Bido et al. (2014)  a amostra mínima calculada para o exemplo deve 

ser de 68 casos, mas como sugestão para ser ter um modelo mais consistente é interessante usar 

o dobro ou o triplo desse valor. Neste caso, seguindo as devidas recomendações de mínimos 

consideramos que o trabalho atende os requisitos mínimos no que tange o tamanho da amostra. 

 

5.7 Coleta de Dados 

A coleta de dados foi por meio de questionário de pesquisa enviado aos potenciais 

respondentes email. Foi utilizado a ferramenta de coleta de dados do google docs como meio 

para coletar os dados. 

Para a coleta de dados foi utilizado questionário estruturado composto de duas partes, 

descritas a seguir. 

A primeira parte referiu-se aos dados dos respondentes, perguntas sobre as características 

das empresas e dos respondentes foram elaboradas nesta primeira parte, os nomes dos 

respondentes e das empresas não foram respostas obrigatórias com o objetivo de deixá-los mais 

à vontade para responder adequadamente cada questão. 
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Em seguida a segunda parte referiu-se ao processo Pré transação, a seguir as perguntas 

utilizadas e um resumo da Matriz de amarração com palavras chaves e autores no Quadro 1. 

Quadro 1: Assertivas sobre constructo Pré Transação e Autores 

CÓDIGO MEDIDA Palavra-chave Autores 

PRE_1 Estabelecer formalmente a política de serviços ao cliente Política de serviços 
Ballou (2001) 

PRE_2 Definir o nível de serviço para os clientes Nível de serviço 
Ballou (2001) 

PRE_3 Definir prazos de entrega ao cliente Entrega 
Bowersox; Closs (2001)  

PRE_4 Elaborar planos de contingência para lidar com imprevistos Contingência 
Bowersox Closs (2001) 

PRE_5 Dar acessibilidade à informação da empresa ao cliente Acessibilidade 
Bowersox; Closs (2001)  

PRE_6 Definir a capacidade de atendimento de pedidos especiais Pedidos 
Bowersox; Closs (2001)  

PRE_7 Elaborar manuais de atendimento para os clientes Manual de atendimento 
Ballou (2001) 

PRE_8 Adequar o conhecimento do produto ao cliente Conhecimento 
Banomyong; Supatn (2011)  

Fonte: Dados da pesquisa 

O quadro 2 apresenta as assertivas utilizadas na coleta de dados sobre transação e um 

resumo da Matriz de amarração com palavras chaves e autores. 

Quadro 2: Assertivas sobre constructo Transação e Autores 

CÓDIGO MEDIDA Palavra-chave Autores 

TRA_1 Controlar nível de falta de estoque Estoque Christopher (1997) 

TRA_2 Ter habilidade com pedidos em aberto Pedido 
Christopher (1997) 

TRA_3 Conhecer os elementos do ciclo do pedido Pedido 
Christopher (1997) 

TRA_4 Controlar tempo de entrega Entrega 
Banomyong; Supatn 

(2011) 

TRA_5 Gerenciar as entregas dos produtos Entrega 
Banomyong; Supatn 

(2011) 

TRA_6 Gerenciar pedidos recebidos e pedidos entregues Entrega 
Banomyong; Supatn 

(2011) 

TRA_7 Controlar requisição em backorder (pedido em atraso) 
pedido em 

atraso 
Christopher (1997) 

TRA_8 Gerenciar tempo de pedidos em backorder (pedido em atraso) 
pedido em 

atraso 
Christopher (1997) 

TRA_9 Controlar a entrega de itens errados itens errados Christopher (1997) 

Fonte: Dados da pesquisa 



  
 

50 
 

No quadro 3 temos as assertivas utilizadas na coleta de dados sobre pós transação que foram 

usados na pesquisa e um resumo da Matriz de amarração com palavras chaves e autores  . 

Quadro 3: Medidas do constructo Pós Transação e Autores 

CÓDIGO MEDIDA Palavra-chave Autores 

POS_1 
Atender a garantia do produto conforme especificado na aquisição do 

produto 
Garantia Ballou (2001) 

POS_2 Providenciar trocas de produtos devido a devoluções Troca Ballou (2001) 

POS_3 Providenciar reparos ao produto devolvido Reparo Ballou (2001) 

POS_4 Ter disponibilidade de peças de reposição ao produto devolvido Devolução Ballou (2001) 

POS_5 Rastrear o produto entregue Rastreio Ballou (2001) 

POS_6 Atender as demandas de reclamações de clientes Reclamações 
Christopher 

(1997) 

POS_7 Atender com rapidez as reclamações de clientes Reclamações 
Christopher 

(1997) 

POS_8 Embalar adequadamente o produto devolvido Embalagem Ballou (2001) 

Fonte: Dados da pesquisa 

O quadro 4 apresenta os construtos de BIGDATA utilizados na pesquisa e um resumo da Matriz 

de amarração com palavras chaves e autores. 

Quadro 4: Medidas do constructo Big Data e Autores 

CÓDIGO MEDIDA Palavra-chave Autores 

BIG_1 Permite analisar de gastos de compra Valor 
Techopedia, (2017) 

George   (2014) 

Davenport (2014 

BIG_2 Permite analisar o histórico do cliente 
Tomada de 

decisão 
Davenport (2014 

George   (2014) 

BIG_3 Permite otimizar a cadeia de suprimentos Interpretabilidade 
Davenport (2014 

George   (2014) 

BIG_4 Permite melhorar nas operações de armazém Eficiência 
Know   (2014), 

Isaca (2013) 

BIG_5 Permite monitorar processos 
Processo, 

Transparencia 

Know   (2014) 

Davenport (2014 

BIG_6 
Permite detalhar relatórios de vendas de acordo com o nível 

hierárquico 
Resultado 

Techopedia, (2017) 

Vitayan (2012) 

BIG_7 Permite ter volume de dados para auxiliar no processo de decisão 
Tomada de 

decisão 
Techopedia, (2017) 

George   (2014) 

BIG_8 Permite o cliente acompanhar o andamento de entregas do pedido 
Análise em 

tempo real 
Know (2014) 
Techopedia, (2017) 

BIG_9 Permite anunciar produtos de preferência do cliente 
Consumidor, 

preferencia 

Know  (2014) 

Davenport (2014) 
Techopedia, (2017) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No quadro 5 estão as medidas do constructo Desempenho Operacional Logístico aplicadas na 

pesquisa e um resumo da Matriz de amarração com palavras chaves e autores. 

 

Quadro 5: Medidas do constructo Desempenho Operacional Logístico e Autores 

CÓDIGO MEDIDA Palavra-chave Autores 

DO_1 Melhorou a acuracidade dos pedidos despachados Acuracidade 
BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

DO_2 Reduziu o tempo médio do ciclo do pedido Tempo médio  

BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

DO_3 Aumentou a pontualidade de entrega do produto ao cliente Pontualidade 

BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

DO_4  Aumentou a taxa de flexibilidade de entrega Flexibilidade 

BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

DO_5 Reduziu as taxas de falhas decorrente da gestão logística Falhas 

BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

DO_6 Reduziu as taxas de recuperação de produtos devido a gestão logística 
Gestão 

logística 

BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

DO_7 Reduziu as taxas de devoluções Devoluções 

BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

DO_8 Aumentou a frequência de entrega Entrega 

BOWERSOX e 

CLOSS (1996) 

Fonte: Dados da pesquisa 

Por fim, no quadro 6 a última parte do questionário referiu-se as perguntas sobre Satisfação do 

Cliente e um resumo da Matriz de amarração com palavras chaves e autores. 

Quadro 6: Medidas do constructo Satisfação do Cliente e Autores 

CÓDIGO MEDIDA 
Palavra-

chave 
Autores 

SA_1 
Melhorou a taxa de retorno de cliente para as compras da empresa e-

commerce 
Cliente 

Newman 

(2001) 

SA_2 
Aumentou o número de recomendações a empresa e-commerce para um 

amigo 
Recomendação 

Newman 

(2001) 

SA_3 Melhorou a imagem do serviço de entrega Imagem 
Newman 

(2001) 

SA_4 Melhorou a página de compras on-line Compras 
Newman 

(2001) 

SA_5 Melhorou a satisfação com o atendimento em relação às reclamações Satisfação 
Hoffman e 

Bateson (2003) 

SA_6 
Aumentou o número de avisos antecipados em relação aos atrasos de 

entrega de pedido 
Atraso 

Hoffman e 

Bateson (2003) 

SA_7 
Aumentou o número de pesquisas para alinhar o produto/serviço oferecido 

as necessidades do cliente 
Adequação 

Hoffman e 

Bateson (2003) 

SA_8 Melhorou as notificações sobre garantias de serviço em caso de falhas Falhas 
Hoffman e 

Bateson (2003) 

SA_9 Melhorou a satisfação com a integridade física do produto Integridade 
Hoffman e 

Bateson (2003) 

Fonte: Dados da pesquisa 

5.8 Tratamento dos Dados Coletados 
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Os dados foram tratados com base em PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural 

Equation Modeling, Mínimos Quadrados Parciais-Modelo de Equações Estruturais) proposto 

por Hair et al (2011), não se observou nenhum questionário incompleto, uma vez que o 

Googledocs possibilita a parametrização para que questionários incompletos não sejam 

gravados, este ajuste foi feito já no início da pesquisa.   

As análises fatoriais exploratória e confirmatória foram efetuadas com base em Hair et 

al. (2005), bem como os índices de confiabilidade da amostra. 

Para examinar o ajuste do modelo utilizou-se a seguinte equação confirmatória. 

[GoF = √𝑉𝑀𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝑅2̅̅̅̅ )] que conforme Wetzel (2009) possui valor referencia de 0,36. 

E o teste z de Sobel, dado por:  

z = 
𝑎 𝑥 𝑏

√𝑏2𝑆𝑎
2+𝑎2𝑆𝑏

2
   → [Equação 1] 

Na fórmula, o “a” refere-se ao coeficiente de caminho entre a variável independente 

(GLS) e a variável mediadora (Big Data). O “b” refere-se ao coeficiente de caminho entre a 

variável mediadora e a dependente (Desempenho Operacional Logístico). Por fim o “Sa” e “Sb” 

são os erros padronizados dos respectivos coeficientes de caminho. 

Vários autores sugerem a utilização do Teste de Sobel (Z) (BARON; KENNY, 1986). 

Através desta análise é possível determinar um teste de significância aproximado para o efeito 

indireto da mediação através do Big Data.  O teste de Sobel atua de forma a confirmar e 

completar a análise. Para se poder indicar que existe mediação no modelo apresentado, será 

necessário que o valor Z se encontre acima de ± 1.96, com um nível de significância menor ou 

igual a 0.05. Para a realização do teste recorreu-se ao software SPSS. 

 

 

 

5.9 Delimitação do Estudo 
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Este estudo delimitou-se a colaboradores e gestores das áreas e operadores do e-

commerce das empresas brasileiras, sobretudo São Paulo, onde ficaram concentrados o público 

respondente. 

Os respondentes foram contatados através da rede de relacionamentos do autor da 

pesquisa, de maneira direta ou indireta, e apesar da pesquisa ter sido disparada também para 

empresas e colaboradores de empresas fora de São Paulo houve adesão apenas de respondentes 

em SP de maneira que se pode afirmar que o resultado da análise a despeito de todas as suas 

limitações são características deste estado, e apesar da possibilidade dos resultados serem 

parecidos em outras regiões ou estados, o que se configura é um resultado específico para esta 

praça. 

Após um exame exploratório dos questionários obtidos como preenchimento, 

completude e incoerências de respostas, foram descartados seis questionários, restando assim, 

98 questionários aptos a serem utilizados nas análises estatísticas dos dados coletados.  

O corte foi transversal, pois a coleta e a análise dos dados da pesquisa foram realizadas 

em um único momento (MALHOTRA, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
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Os dados foram coletados no período de 01/08/2018 a 26/09/2018,. Os respondentes 

receberam um e-mail explicando o objetivo da pesquisa com o link para efetuar as respostas no 

site do Googledocs. 

A seleção dos respondentes ocorreu da seguinte forma, através de rede de contatos do 

autor foram selecionados respondentes diretos e também foi solicitado aos mesmo indicações 

para responder ao questionário, e para potencializar as respostas foram feitos redirecionamentos 

do formulário de pesquisa para outras empresas com as mesmas características, ou seja que 

tenha operação de varejo em e-commerce e processo logístico.  

Após um exame exploratório dos questionários obtidos como preenchimento, 

completude e incoerências de respostas, foram descartados seis questionários, restando assim, 

98 questionários válidos a serem utilizados nas análises estatísticas dos dados coletados.  

 

6.1 Análise Descritiva da Amostra 

       Perfil dos Respondentes 

Quadro 7: Cargo dos Respondentes 

  

CARGO FREQUÊNCIA % 

Assistente 37 37,8 

Analista/programador 13 13,3 

Analista de negócio 5 5,1 

Product Owner 2 2,0 

Diretor comercial 1 1,0 

Outros 40 40,8 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No quadro 7, apresentou-se o cargo dos respondentes, visualiza-se que 37% dos 

respondentes são assistentes, estes cargos são os mais comuns nas empresas pesquisadas, 

contudo é possível constatar outras funções como analista/programador que também opinaram 

na pesquisa. 

A seguir, no quadro 8, apresenta-se a formação dos respondentes, nota-se uma 

predominância de Administradores com 19,4 % quando analisamos as pessoas que informaram 

sua formação. 
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Quadro 8: Formação dos Respondentes 

FORMAÇÃO FREQUÊNCIA % 

Administração 19 19,4 

Engenharia 3 3,1 

Outros 58 59,2 

Sistemas de informação 18 18,4 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com relação ao tempo na função pode-se observar no quadro 9, a seguir, que a maioria 

dos respondentes tem entre 2 e 5 anos na função com 37,8% porém as outras faixas estão bem 

próximas, e temos um percentual significativo de pessoas com menos de 2 anos na função e 

ainda temos um percentual similar de pessoas com mais de 5 anos na função. 

Quadro 9: Tempo na Função 

TEMPO FREQUÊNCIA % 

Até 2 anos 31 31,6 

Entre 2 e 5 anos 
37 37,8 

Acima de 5 anos 30 30,6 

Total 
98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com relação ao tempo de empresa pode-se observar no quadro 10, a seguir, que a 

maioria dos respondentes tem até dois anos na empresa com 48%. 

Quadro 10: Tempo na Empresa 

TEMPO FREQUÊNCIA % 

Até 2 anos 
47 48,0 

Entre 2 e 5 anos 35 35,7 

Acima de 5 anos 
16 16,3 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com base no perfil dos respondentes, pode-se avaliar que os respondentes estão ainda 

em processo de amadurecimento, pelo tempo na função, tempo na empresa e formação. 

6.2 Perfil das Empresas 
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Apresenta-se em primeiro lugar o tipo de negócio, ou seja, se a empresa atua no ramo 

de atacado, varejo ou outros tipos de negócios. A diferença entre elas está no fato de se 

posicionar para atendimento de diversos públicos como o comércio direto com o cliente no 

segmento do varejo ou negócios no atacado, por exemplo. 

Quadro 11: Tipo Negócio 

TIPO FREQUÊNCIA % 

Varejo 83 84,7 

Atacado 7 7,1 

Outros 8 8,2 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pode-se observar, na tabela 5, que a maioria dos respondentes 84,7%, atuam em 

negócios direto para o cliente, que é de fato o modelo mais comum de atuação em e-commerce, 

apesar de não ser uma forma exclusiva. 

A seguir, no quadro 12, apresenta-se este dado, onde nota-se a maior concentração de 

respondentes em grandes empresas 

Quadro 12: Número de Empregados 

FAIXAS FREQUÊNCIA % 

Micro: com ate 19 empregados 3 3,1 

Pequena: de 20 a 99 empregados 2 2,0 

Media: 100 a 499 empregados 12 12,2 

Grande: mais de 500 empregados 81 82,7 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto a localização, apresenta-se no quadro 13, a seguir, onde pode-se observar uma 

predominância de SP com 100%, mas isso se explica pela quantidade de questionários enviados 

para empresas em São Paulo. 
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Quadro 13: Localização das Empresas 

UF FREQUÊNCIA % 

SP – São Paulo 98 100,0 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No quadro 14, a seguir, pode-se observar as faixas de faturamento no ano de 2017. 

Quadro 14: Faixas de Faturamento Anual (2017) 

FAIXAS FREQUÊNCIA % 

Menor ou igual a R$ 90 milhões 13 13,3 

Entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 19 19,4 

Acima de R$ 300 milhões 66 67,3 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

E por último foi perguntado se a empresa emprega Big Data em seus processos logísticos 

e se sim em quais processos estão sendo utilizados. 

Quadro 15: Em quais processos emprega o Big Data 

Em qual processo? FREQUÊNCIA % 

Outros 73 74,5 

Processamento pedidos 8 8,2 

Armazenagem/Estocagem 9 9,2 

Transporte 2 2,0 

Consulta crédito de cliente 6 6,1 

Total 98 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A resposta foi positiva para 100% das questões respondidas, e apesar do uso em 

processamento de pedidos, transporte, armazenagem e estocagem e consulta de crédito de 

clientes, outras aplicações foram mais citadas pelos respondentes indicando assim que temos 

outras formas em uso ou potencial de aplicação do Big Data nas empresas. Questionadas desde 

quando as empresas usam BIGDATA em seus processos as repostas foram as seguintes: 

Quadro 16: desde quando utilizam Big Data em seus processos 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

FAIXAS FREQUÊNCIA % 

Menos de 1 ano 
65 66,4 

Entre 1 e 3 anos 
11 11,2 

Acima de 3 anos 
22 22,4 

Total 
98 100,0 
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O que é coerente com a maioria das repostas sobre a fase em que se encontra o uso dessa 

novidade nas empresas, no caso 74,5% responderam que se encontra em fase embrionária. 

Quadro 17: Está em que fase de utilização 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Contudo, com relação as principais plataformas do mercado não são as mais utilizadas 

entre o público pesquisado, e as empresas apesar de usar o Big Data optam por uma plataforma 

própria. 

Quadro 18: Qual a plataforma de Big Data é utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

6.3 Análise Descritiva dos Constructos e seus Indicadores 

A seguir apresentam-se as análises descritivas dos constructos da gestão da logística de 

serviços, Pré transação, Transação, e Pós Transação, do Big Data, do Desempenho operacional 

logístico e por último da Satisfação do cliente. 

a) Pré transação 

Os resultados referentes ao constructo Pré transação, são apresentados no quadro 19, a 

seguir. 

Fase FREQUÊNCIA % 

Embrionário 
63 74,5 

Maturidade 
19 19,4 

Expert 
6 6,1 

Total 
98 100,0 

Plataforma utilizada FREQUÊNCIA % 

Nenhuma das citadas 
86 87,8 

Azure Iot Suite (Microsoft) 
9 9,2 

Watson (IBM) 
1 1,0 

AWS (Amazon) 
1 1,0 

Oracle IoT 
1 1,0 

Total 
98 100,0 
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Quadro 19: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Pré transação 

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

PRE_1 

Estabelecer 

formalmente a política 

de serviços ao cliente 

8,2 10,2 14,3 15,3 31,6 20,4 4,13 1,57 0,38 5,00 5 

PRE_2 

Definir o nível de 

serviço para os 

clientes 

5,1 10,2 10,2 17,3 31,6 25,5 4,37 1,57 0,36 5,00 5 

PRE_3 
Definir prazos de 

entrega ao cliente 
5,1 9,2 12,2 12,2 31,6 29,6 4,45 1,57 0,35 5,00 5 

PRE_4 

Elaborar planos de 

contingência para lidar 

com imprevistos 

6,1 12,2 12,2 14,3 31,6 23,5 4,23 1,57 0,37 5,00 5 

PRE_5 

Dar acessibilidade à 

informação da 

empresa ao cliente 

7,1 12,2 13,3 15,3 32,7 19,4 4,12 1,57 0,38 5,00 5 

PRE_6 

Definir a capacidade 

de atendimento de 

pedidos especiais 

8,2 9,2 16,3 16,3 30,6 19,4 4,10 1,57 0,38 4,50 5 

PRE_7 

Elaborar manuais de 

atendimento para os 

clientes 

8,2 13,3 14,3 17,3 28,6 18,4 4,00 1,57 0,39 4,00 5 

PRE_8 

Adequar o 

conhecimento do 

produto ao cliente 

8,2 13,3 10,2 10,2 26,5 31,6 4,29 1,57 0,37 5,00 6 

TOTAL 32,7 67,3 
 

4,21 

 

1,57 

 

0,37 

  

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 

Muito; CT = Concordo Totalmente. 

 
[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para o constructo Pré transação houve uma concordância de 67,3% com as assertivas 

apresentadas, com uma média das respostas de 5, desvio padrão de 1,57. 

A variável PRE_8, adequar o conhecimento do produto ao cliente, obteve um resultado 

de 31,6% com concordância total, melhor resultado do construto, este resultado está de acordo 

com a situação brasileira das empresas de e-commerce, onde se busca ajustar os produtos aos 

clientes. 

Pode-se analisar adicionalmente que a variável PRE_3, Definir prazos de entrega ao 

cliente, apresentou um resultado superior 50% de concordância total ou muita, mostrando que 

a maioria das pessoas entrevistadas conhecem e se preocupam com o prazo de entrega ao 

cliente. 
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b) Transação 

A Tabela 14, a seguir, apresenta-se a frequência de respostas do constructo Transação. 

Quadro 20: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Transação 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
é

d
ia

 

D
e

sv
io

 P
ad

rã
o

 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
e

d
ia

n
a 

DT 

(1) 

D 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

C 

(5) 

CT 

(6) 

TRA_1 
Controlar nível de 

falta de estoque 
8,2 8,2 10,2 10,2 27,6 35,7 4,48 1,65 0,37 5,00 6 

TRA_2 
Ter habilidade com 

pedidos em aberto 
6,1 11,2 10,2 13,3 33,7 25,5 4,34 1,555 0,36 5,00 5 

TRA_3 

Conhecer os 

elementos do ciclo do 

pedido 

7,1 11,2 11,2 10,2 31,6 28,6 4,34 1,621 0,37 5,00 5 

TRA_4 
Controlar tempo de 

entrega 
5,1 13,3 11,2 12,2 23,5 34,7 4,40 1,626 0,37 5,00 6 

TRA_5 
Gerenciar as entregas 

dos produtos 
5,1 9,2 13,3 9,2 24,5 38,8 4,55 1,590 0,35 5,00 6 

TRA_6 
Gerenciar pedidos 

recebidos e entregues 
4,1 12,2 9,2 8,2 29,6 36,7 4,57 1,569 0,34 5,00 6 

TRA_7 
Controlar pedido em 

atraso 
5,1 9,2 11,2 8,2 36,7 29,6 4,51 1,516 0,34 5,00 5 

TRA_8 

Gerenciar tempo de 

pedidos pedido em 

atraso) 

6,1 9,2 12,2 8,2 33,7 30,6 4,46 1,570 0,35 5,00 5 

TRA_9 
Controlar a entrega 

de itens errados 
7,1 9,2 12,2 15,3 21,4 34,7 4,39 1,632 0,37 5,00 6 

TOTAL 27,6 72,4 4,45 1,59 0,36   

[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Com relação ao constructo Transação, houve uma concordância com as afirmações de 

72,4%, uma média de 4,45 e desvio padrão de 1,59. 

A variável TRA_5, Controlar pedido em atraso, obteve um resultado de 38,8% de 

concordância total, confirmando que há preocupação com a entrega dos produtos. 

Avaliando-se a variável TRA_6, gerenciar pedidos recebidos e entregues, onde houve 

uma concordância total de 32,7% denota-se que as empresas entrevistadas, em sua maioria, se 

preocupam com o gerenciamento de pedidos, fazendo tracking para ter mais controle sobre os 

estágios do pedido. 

 

 

 

 

 



  
 

61 
 

c) Pós transação 

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos a Pós transação, a 

seguir, no quadro 21. 

Quadro 21: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Pós Transação 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
é

d
ia

 

D
e

sv
io

 P
ad

rã
o

 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
e

d
ia

n
a 

DT 

(1) 

D 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

C 

(5) 

CT 

(6) 

POS_1 

Atender a garantia do 

produto conforme 

especificado na 

aquisição do produto 

7,1 7,1 11,2 11,2 27,6 35,7 4,52 1,60 0,35 5,00 6 

POS_2 

Providenciar trocas 

de produtos devido a 

devoluções 

6,1 8,2 12,2 15,3 26,5 31,6 4,43 1,56 0,35 5,00 6 

POS_3 
Providenciar reparos 

ao produto devolvido 
7,1 11,2 12,2 17,3 32,7 19,4 4,15 1,54 0,37 5,00 5 

POS_4 

Ter disponibilidade 

de peças de reposição 

ao produto devolvido 

8,2 8,2 18,4 13,3 28,6 23,5 4,16 1,59 0,38 5,00 5 

POS_5 
Rastrear o produto 

entregue 
10,2 6,1 10,2 5,1 33,7 34,7 4,50 1,68 0,37 5,00 6 

POS_6 

Atender as demandas 

de reclamações de 

clientes 

8,2 6,1 12,2 10,2 25,5 37,8 4,52 1,64 0,36 5,00 6 

POS_7 

Atender com rapidez 

as reclamações de 

clientes 

7,1 8,2 11,2 12,2 22,4 38,8 4,51 1,64 0,36 5,00 6 

POS_8 

Embalar 

adequadamente o 

produto devolvido 

10,2 8,2 11,2 8,2 24,5 37,8 4,42 1,74 0,39 5,00 6 

TOTAL 
26,5 73,5 4,40 1,62 0,36   

[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se pelo Quadro 21 que no constructo Pós transação houve uma concordância de 

73,5% com as assertivas apresentadas, média de respostas de 4,40 e desvio padrão de 1,62. Este 

constructo obteve baixo desvio padrão comparando-se os seis construtos pesquisados, 

denotando uma maior proximidade dos resultados com a média das repostas. 

Não houve resultado de maioria (+50%), concordância total, em nenhuma das variáveis. 
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Quadro 22: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Big Data 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
é

d
ia

 

D
e

sv
io

 P
ad

rã
o

 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
e

d
ia

n
a 

DT 

(1) 

D 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

C 

(5) 

CT 

(6) 

BIG_1 Permite analisar de 

gastos de compra 
8,2 9,2 12,2 7,1 39,8 23,5 4,32 1,59 0,37 5,00 5 

BIG_2 Permite analisar o 

histórico do cliente 
7,1 9,2 9,2 9,2 38,8 26,5 4,43 1,56 0,35 5,00 5 

BIG_3 Permite otimizar a 

cadeia de 

suprimentos 

8,2 8,2 10,2 10,2 41,8 21,4 4,34 1,55 0,36 5,00 5 

BIG_4 Permite melhorar nas 

operações de 

armazém 

7,1 8,2 9,2 15,3 37,8 22,4 4,36 1,51 0,35 5,00 5 

BIG_5 Permite monitorar 

processos 
8,2 7,1 11,2 15,3 31,6 26,5 4,35 1,57 0,36 5,00 5 

BIG_6 Permite detalhar 

relatórios de vendas 

de acordo com o 

nível hierárquico 

6,1 11,2 11,2 15,3 39,8 16,3 4,20 1,48 0,35 5,00 5 

BIG_7 Permite ter volume 

de dados para auxiliar 

no processo de 

decisão 

7,1 9,2 10,2 9,2 34,7 29,6 4,44 1,59 0,36 5,00 5 

BIG_8 Permite o cliente 

acompanhar o 

andamento de 

entregas do pedido 

11,2 5,1 10,2 15,3 32,7 25,5 4,30 1,63 0,38 5,00 5 

BIG_9 Permite anunciar 

produtos de 

preferência do cliente 

11,2 4,1 17,3 12,2 30,6 24,5 4,20 1,63 0,39 5,00 5 

TOTAL 27,4 72,6 4,33 1,57 0,36   

[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se pelo Quadro 22 que no constructo Big Data houve uma concordância de 72,,6% 

com as assertivas apresentadas, média de respostas de 4,33 e desvio padrão de 1,57. Não houve 

resultado de maioria (+50%), concordância total, em nenhuma das variáveis, demonstrando que 

as empresas entrevistadas estão em processo de amadurecimento na utilização. 
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Quadro 23: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Desempenho Operacional Logístico 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
é

d
ia

 

D
e

sv
io

 P
ad

rã
o

 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
e

d
ia

n
a 

DT 

(1) 

D 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

C 

(5) 

CT 

(6) 

DO_1 

Melhorou a 

acuracidade dos 

pedidos despachados 

7,1 9,2 16,3 16,3 29,6 21,4 4,16 1,54 0,37 5 5,00 

DO_2 

Reduziu o tempo 

médio do ciclo do 

pedido 

8,2 9,2 15,3 17,3 30,6 19,4 4,11 1,55 0,38 5 4,50 

DO_3 

Aumentou a 

pontualidade de 

entrega do produto ao 

cliente 

8,2 10,2 18,4 18,4 25,5 19,4 4,01 1,56 0,39 5 4,00 

DO_4 

 Aumentou a taxa de 

flexibilidade de 

entrega 

9,2 13,3 19,4 15,3 28,6 14,3 3,84 1,57 0,41 5 4,00 

DO_5 

Reduziu as taxas de 

falhas decorrente da 

gestão logística 

8,2 8,2 15,3 23,5 30,6 14,3 4,03 1,47 0,36 5 4,00 

DO_6 

Reduziu as taxas de 

recuperação de 

produtos devido a 

gestão logística 

14,3 2,0 18,4 22,4 31,6 11,2 3,89 1,54 0,40 5 4,00 

DO_7 
Reduziu as taxas de 

devoluções 
13,3 6,1 19,4 18,4 29,6 13,3 3,85 1,58 0,41 5 4,00 

DO_8 
Aumentou a 

frequência de entrega 
11,2 5,1 13,3 21,4 30,6 18,4 4,10 1,57 0,38 5 4,00 

TOTAL 34,8 65,2 4,00 1,55 0,39 
  

[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se pelo quadro 23 que no constructo reduziu as taxas de recuperação de produtos 

devido a gestão logística houve uma concordância de 31,6% com a assertivas apresentada, 

média de respostas de 3,89 e desvio padrão de 1,54.  

Não houve resultado de maioria (+50%), concordância total, em nenhuma das variáveis, 

porém, quando se avaliam os resultados juntamente com concordância pode-se observar que as 

variáveis obtêm um valor de 65,2%, demonstrando que as empresas entrevistadas estão 

preocupadas com o desempenho operacional logístico. 
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Quadro 24: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Satisfação do cliente 

VARIÁVEIS 

ESCALA 

M
é

d
ia

 

D
e

sv
io

 P
ad

rã
o

 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a 

M
e

d
ia

n
a 

DT 

(1) 

D 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

C 

(5) 

CT 

(6) 

SA_1 

Melhorou a taxa de 

retorno de cliente para 

as compras da empresa 

e-commerce 

6,1 11,2 19,4 15,3 32,7 15,3 4,03 1,48 0,37 5 4,00 

SA_2 

Aumentou o número de 

recomendações a 

empresa e-commerce 

para um amigo 

6,1 12,2 23,5 15,3 26,5 16,3 3,93 1,50 0,38 5 4,00 

SA_3 
Melhorou a imagem do 

serviço de entrega 
11,2 13,3 16,3 15,3 25,5 18,4 3,86 1,66 0,43 5 4,00 

SA_4 
Melhorou a página de 

compras on-line 
5,1 11,2 14,3 16,3 28,6 24,5 4,26 1,52 0,36 5 5,00 

SA_5 
Melhorou a satisfação 

com o atendimento  
3,1 18,4 16,3 10,2 31,6 20,4 4,10 1,54 0,38 5 5,00 

SA_6 
Aumentou o número de 

avisos antecipados em 

relação aos atrasos  
5,1 14,3 18,4 17,3 29,6 15,3 3,98 1,48 0,37 5 4,00 

SA_7 

Aumentou o número de 

pesquisas para alinhar o 

produto/serviço 

oferecido 

7,1 14,3 18,4 12,2 31,6 16,3 3,96 1,56 0,39 5 4,00 

SA_8 

Melhorou as 

notificações sobre 

garantias de serviço em 

caso de falhas 

12,2 8,2 18,4 17,3 27,6 16,3 3,89 1,61 0,41 5 4,00 

SA_9 
Melhorou a satisfação 

com a integridade física 

do produto 
11,2 9,2 15,3 14,3 33,7 16,3 3,99 1,61 0,40 5 4,50 

TOTAL 37,8 62,2 4,00 1,55 0,39 
  

[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se pelo quadro 24 que no constructo melhorou a satisfação com a integridade física 

do produto houve uma concordância de 31,6% com a assertivas apresentadas, média de 

respostas de 4,00 e desvio padrão de 1,55. Este constructo obteve o menor desvio padrão, 

denotando uma maior proximidade dos resultados com a média das repostas. 

Não houve resultado de maioria (+50%), concordância total, em nenhuma das variáveis, 

porém, quando se avaliam os resultados juntamente com concordância pode-se observar que as 

que as empresas entrevistadas estão preocupadas com a satisfação do cliente. 
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6.4 Validação das Medidas e Escalas 

Tabela 11: Cargas Cruzadas (Cross Loading) 

CONS- 

TRUCTO 

Componentes 1 2 3 4 5 6 

Medidas 

(Código) 

Big 

Data 

Desem 

penho 

Pos 

Transação 

Pre 

Transação 

Satisfacao 

Cliente 

Transação 

(Operação) 
B

IG
 D

A
T

A
 

BIG_1 0,92 0,77 0,83 0,78 0,77 0,83 

BIG_2 0,91 0,71 0,77 0,64 0,68 0,74 

BIG_3 0,95 0,71 0,78 0,70 0,70 0,75 

BIG_4 0,95 0,71 0,72 0,68 0,69 0,73 

BIG_5 0,93 0,73 0,71 0,65 0,71 0,70 

BIG_6 0,86 0,72 0,71 0,64 0,68 0,63 

BIG_7 0,92 0,68 0,74 0,67 0,67 0,72 

BIG_8 0,88 0,64 0,66 0,59 0,63 0,62 

BIG_9 0,83 0,67 0,64 0,60 0,68 0,61 

D
E

S
E

M
P

E
N

H
O

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

  DO_1 0,72 0,85 0,72 0,70 0,74 0,72 

 DO_2 0,71 0,88 0,74 0,75 0,77 0,73 

 DO_3 0,68 0,92 0,71 0,66 0,82 0,64 

 DO_4 0,68 0,93 0,64 0,62 0,86 0,59 

 DO_5 0,70 0,92 0,63 0,57 0,87 0,61 

 DO_6 0,71 0,93 0,63 0,56 0,84 0,61 

 DO_7 0,70 0,89 0,60 0,54 0,80 0,57 

 DO_8 0,72 0,88 0,70 0,61 0,83 0,63 

P
O

S
 

T
R

A
N

S
A

Ç
Ã

O
 

POS_1 0,74 0,65 0,92 0,75 0,66 0,84 

POS_2 0,68 0,64 0,91 0,70 0,65 0,80 

POS_3 0,59 0,64 0,88 0,68 0,66 0,75 

POS_4 0,69 0,61 0,85 0,70 0,60 0,80 

POS_5 0,78 0,67 0,88 0,78 0,64 0,86 

POS_6 0,79 0,68 0,94 0,77 0,67 0,84 

POS_7 0,76 0,69 0,89 0,74 0,66 0,82 

POS_8 0,68 0,69 0,81 0,68 0,62 0,73 

P
R

E
  

T
R

A
N

S
A

Ç
Ã

O
 

PRE_1 0,54 0,63 0,68 0,85 0,63 0,68 

PRE_2 0,62 0,58 0,71 0,89 0,58 0,69 

PRE_3 0,73 0,60 0,75 0,89 0,63 0,81 

PRE_4 0,66 0,63 0,70 0,91 0,61 0,78 

PRE_5 0,63 0,63 0,73 0,89 0,65 0,75 

PRE_6 0,66 0,59 0,71 0,90 0,63 0,75 

PRE_7 0,62 0,64 0,70 0,87 0,62 0,73 

PRE_8 0,70 0,60 0,78 0,85 0,65 0,78 

S
A

T
IS

F
A

Ç
Ã

O
 

C
L

IE
N

T
E

 

 SA_1 0,70 0,80 0,68 0,60 0,90 0,62 

 SA_2 0,68 0,86 0,63 0,63 0,94 0,59 

 SA_3 0,64 0,84 0,64 0,62 0,93 0,62 

 SA_4 0,63 0,71 0,71 0,68 0,81 0,66 

 SA_5 0,72 0,81 0,65 0,65 0,93 0,67 

 SA_6 0,66 0,83 0,59 0,59 0,92 0,61 

 SA_7 0,73 0,86 0,64 0,64 0,93 0,66 

 SA_8 0,74 0,89 0,71 0,72 0,93 0,67 

 SA_9 0,75 0,86 0,73 0,70 0,91 0,65 

T
R

A
N

S
A

Ç
Ã

O
 

(O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

) 

TRA_1 0,65 0,60 0,78 0,78 0,64 0,88 

TRA_2 0,68 0,64 0,82 0,83 0,65 0,91 

TRA_3 0,75 0,70 0,84 0,84 0,69 0,93 

TRA_4 0,78 0,69 0,86 0,81 0,68 0,95 

TRA_5 0,80 0,70 0,87 0,80 0,70 0,95 

TRA_6 0,74 0,66 0,86 0,75 0,64 0,93 

TRA_7 0,71 0,64 0,84 0,76 0,60 0,93 

TRA_8 0,68 0,63 0,82 0,74 0,59 0,91 

TRA_9 0,636 0,5713 0,7918 0,6898 0,5386 0,84 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se pela tabela 11 que a carga valida os respectivos construtos pois esse resultado foi 

maior que o mínimo de normalidade Hair (2011). 
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Passamos então a validade convergente, obtida pelas observações das Variâncias 

Médias extraídas.  Ela representou o total de dados que foi explicado por cada Variável latente, 

respectivos aos seus conjuntos de variáveis de mensuração, ou quanto, em média, as variáveis 

se correlacionavam positivamente com os constructos correspondentes. Neste caso, para 

admitir que o resultado seja satisfatório, elas devem ser maiores que 0,50 (FORNELL; 

LARCKER, 1981; CHIN, 1998). 

Tabela 12: Variância Média Extraída (VME), Confiabilidade Composta (CC), R2 e Alpha de Cronbach 

CONSTRUCTOS VME 
Confiabilidade 

Composta (CC) 
R2 

Alpha 

Cronbach 

      Big Data 0,82 0,98 0,61 0,97 

Desempenho 0,81 0,97 0,63 0,97 

       Pos Transação 0,79 0,97 0,00 0,96 

       Pre Transação 0,78 0,97 0,00 0,96 

Satisfacao Cliente 0,83 0,98 0,83 0,97 

       Transação (Operação) 0,84 0,98 0,86 0,98 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na mesma análise, ainda representada na tabela 12, foi possível avaliar a Confiabilidade 

Composta do modelo, que segundo Ringle, Silva e Bido (2014) é mais adequada ao PLS-PM 

porque prioriza as variáveis de acordo com as suas confiabilidades, sem levar em consideração 

o número de variáveis observadas de cada construto. O valor de referência para admitir que as 

variáveis sejam satisfatórias é 0,70 e 0,90. Nos dois casos (alfa de Cronbach e CC) avaliaram 

se a amostra estava livre de vieses, ou seja, se as respostas eram confiáveis. 

Tabela 13: Raiz quadrada da VME (Variância Média Extraída) 

 Big  

Data 

Desem-

penho 

Pos 

Transação 

Pre 

Transação 

Satisfação 

Cliente 

Transação 

(Operação) 

VME 0,82 0,81 0,79 0,78 0,83 0,84 

RAIZ(AVE) 0,91 0,90 0,89 0,88 0,91 0,92 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 14: Correlação das Variáveis Latentes 

CONSTRUCTOS 
Big 

Data 

Desem- 

penho 

Pos 

Transação 

Pre 

Transação 

Satisfacao 

Cliente 

Transação 

(Operação) 

Big Data 0,91      

Desempenho 0,78 0,90     

Pos Transação 0,81 0,74 0,89    

Pre Transação 0,73 0,70 0,82 0,88   

Satisfacao Cliente 0,76 0,91 0,73 0,71 0,91  

Transação (Operação) 0,78 0,71 0,91 0,85 0,70 0,92 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O critério de Fornell e Larcker (1981) também foi utilizado para efetuar a validade 

discriminante. Neste caso, as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada constructo foram 

comparados com as correlações de Pearson entre as variáveis latentes – as raízes quadradas 

deviam ser maiores que as correlações apresentadas (BIDO et al., 2010). Os valores da diagonal 

da Tabela 14 referem-se às raízes quadradas das AVEs e os demais às correlações. A validade 

discriminante, portanto, também foi confirmada por esse método. 
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6.5 Avaliações das relações estruturais do modelo de mensuração 

Com a validação das medidas, escalas e constructos, prosseguiu-se no exame do modelo 

de mensuração teórico, exposto na tabela 12, para avaliar as significâncias estatísticas e ajustes 

das relações entre os constructos do modelo teórico e, agora, modelo teórico-empírico.  

Para examinar as significâncias estatísticas e índices de ajustes das relações estruturais 

do modelo de mensuração utilizou-se de modelagem em equações estruturais, aplicativo 

SmartPLS 2.0, a técnica PLS-PM (Partial Least Square – Path Method).  

Figura 2  - Exame da significância estatística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo Teórico-Empírico 
O símbolo de * indica que o coeficiente é significante a 5%; ** a 1%. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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(**) < 0,01: Nível de significância (t > 2,58); (*) < 0,05: Nível de significância (t > 1,96) 

 
Tabela 15: Valores de t para as medidas de 1ª ordem 

Medidas 1ª Ordem Valor t  Medidas 1ª Ordem Valor t 

      PRE_1  Pre 24,21        BIG_1  BigD 43,72 

      PRE_2  Pre 34,35       BIG_2  BigD 34,84 

      PRE_3  Pre 36,39       BIG_3  BigD 84,84 

      PRE_4  Pre 41,73       BIG_4  BigD 81,65 

      PRE_5  Pre 37,74       BIG_5  BigD 58,45 

      PRE_6  Pre 33,57       BIG_6  BigD 17,16 

      PRE_7  Pre 29,31       BIG_7  BigD 37,48 

      PRE_8  Pre 23,36       BIG_8  BigD 27,56 

        BIG_9  BigD 16,85 

      POS_1  Pos 46,53  DO_1  Desempenho 20,75 

      POS_2  Pos 38,72  DO_2  Desempenho 24,60 

      POS_3  Pos 23,20  DO_3  Desempenho 53,40 

      POS_4  Pos 23,34  DO_4  Desempenho 70,39 

      POS_5  Pos 25,90  DO_5  Desempenho 55,44 

      POS_6  Pos 59,31  DO_6  Desempenho 51,29 

      POS_7  Pos 23,14  DO_7  Desempenho 31,75 

      POS_8  Pos 17,13  DO_8  Desempenho 27,12 

      TRA_1  Tra 30,47  SA_1  Satisfação 40,69 

      TRA_2  Tra 49,14  SA_2  Satisfação 92,90 

      TRA_3  Tra 51,29  SA_3  Satisfação 38,23 

      TRA_4  Tra 94,61  SA_4  Satisfação 12,17 

      TRA_5  Tra 91,17  SA_5  Satisfação 51,95 

      TRA_6  Tra 38,87  SA_6  Satisfação 41,72 

      TRA_7  Tra 35,55  SA_7  Satisfação 54,58 

      TRA_8  Tra 29,04  SA_8  Satisfação 48,47 

      TRA_9  Tra 18,71  SA_9  Satisfação 32,06 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

6.6 Testes de hipóteses 

Observe-se na tabela 15 que a hipótese H5 foi não rejeitada, enquanto que H5a 

também foi significante conforme mostrado no apêndice 3, Figura A2 

Tabela 16: Coeficientes estruturais e teste de hipótese 

CONSTRUCTOS 
COEFICIENTE 

ESTRUTURAL 

ERRO 

PADRÃO 

VALOR 

t 
HIPÓTESE 

DECISÃO 

α ≤ 0,05 

Big Data → Desempenho 0,59 0,10 6,14** H4 Não rejeitada 

Desempenho → Satisfação Cliente 0,91 0,02 51,71** H6 Não rejeitada 

Pos Transação → Transação 0,64 0,08 8,34** H2 Não rejeitada 

Pre Transação → Transação 0,32 0,08 3,96** H1 Não rejeitada 

Transação  → Big Data 0,78 0,06 12,74** H3 Não rejeitada 

Transação → Desempenho 0,25 0,10 2,46
*
 H5 Não rejeitada 

Fonte: Dados da pesquisa 

(**) estatisticamente significante para (α ≤ 0,01) e (*) para (α ≤ 0,05) 



  
 

70 
 

6.7 Ajustes do modelo de mensuração 

 

a) índice de ajuste global 
 

[GOF = raiz quadrada da (média da VME * média do coeficiente de determinação)] 

Média de VME = (0,82 + 0,81 + 0,79 + 0,78 + 0,83 + 0,84) / 6 = 0,81 

Média de R2  = (0,61 + 0,63 + 0,83 + 0,86) / 4 = 0,73 

GoF = raiz quadrada (0,81 * 0,73) = 0,76 (Valor De referência 0,36) Wetzel (2009) 

b) Índices de validade preditiva (Q2) e efeitos do tamanho da amostra (f2) 
 

Tabela 17: Validade preditiva (Q2) e Efeitos do tamanho da amostra (f2) 

CONSTRUCTOS CV RED (Q2) CV COM (f2) 

Pré-Transação 0,66 0,66 

Pós-Transação 0,69 0,69 

Big Data 0,45 0,73 

Transação (Operação) 0,66 0,76 

Desempenho Operacional 0,47 0,72 

Satisfação Cliente 0,63 0,74 

Valores de referência Q2 > 0 

0,02 = pequeno efeito 
0,15 = médio efeito 
0,35 = grande efeito 

CV RED → CV-Redundancy; CV COM → Communality 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Ainda buscando o ajustamento das variáveis, foram avaliados os valores de dois outros 

indicadores de qualidade de ajuste do modelo: Relevância ou Validade Preditiva (Q²) ou 

indicador de Stone-Geisser e Tamanho do efeito (f²) ou indicador de Cohen. O Q² avaliou a 

qualidade da predição do modelo ou acurácia do modelo ajustado, e como critério de avaliação 

deve ser obtido valores maiores que zero (HAIR et al., 2014). O f² foi obtido pela inclusão e 

exclusão de cada constructo do modelo e o objetivo foi de verificar quanto cada constructo é 

importante para o ajuste do modelo. Em relação aos valores de referência, 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 2014). 
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6.8 Teste de mediação 

Observe-se pela figura 3 que o Z de Sobel obtido foi significante (5,34), não obstante 

foi observado que o caminho [transação => Desempenho Operacional Logístico representado 

pela hipótese H5a foi significante ou seja maior que 2,46. Então para Z de Sobel significante 

(5,34) e H5 significante (2,46) a hipótese é que o Big Data medeia parcialmente a relação entre 

transação e desempenho logístico. Evidenciando assim a não rejeição da hipótese H5a. Como 

explicação para este resultado podemos dizer que ainda que o Big Data medeia a Transação e 

o desempenho operacional logístico, isso não invalida a hipótese  que a gestão da logística de 

serviço possa influenciar desempenho logístico. 

Figura 3: Teste Sobel 

 

 

 

 

Fonte: http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

O resultado do estudo indicou, em nível de significância estatística ( ≤ 0,05), que o 

Big Data Analytics medeia, parcialmente, a relação entre a gestão de serviços logísticos e 

desempenho operacional (logístico), por sua vez, impacta na satisfação do cliente. Esse 

resultado tem as seguintes implicações de natureza teórica e de práticas gerenciais. 

 

a) Implicações de natureza teórica 

O mercado de varejo online, também denominado de e-commerce, tem nos serviços 

logísticos um importante componente influenciador no nível de satisfação dos consumidores, 

como são mostrados nos estudos de Tucker (1994) e Lalonde e Zinzer (1976), que se utilizaram 

dos elementos de serviços (pré-transação, transação e pós-transação) como influenciador do 

nível de satisfação dos consumidores. Obviamente, empresas de varejo oferecem serviços 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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corporativos ao consumidor, que é a soma de todos esses elementos, porque os consumidores 

reagem a seu mix total, uma vez que, nem todos elementos dos serviços oferecidos tem o mesmo 

nível de importância ao consumidor. Nesse sentido, esse estudo aplicou os elementos dos 

serviços logísticos com o objetivo de verificar o efeito de mediação do Big Data Analytics como 

um mediador na relação entre Gestão de Serviços Logísticos e o desempenho operacional 

(logístico), por sua vez, influencia a satisfação do consumidor.  

De fato, observou-se que o Big Data teve um papel mediador, total, na relação entre 

gestão dos serviços logísticos e desempenho operacional, que por sua vez, impacta na satisfação 

do cliente, o que mostra a importância do Big Data na satisfação do cliente, corroborando com 

os estudos de Tucker (1994) e Lalonde e Zinzer (1976), no entanto, não diretamente, mas por 

meio do Big Data.  

Nesse caso, como contribuição teórica, a relação entre original entre gestão dos serviços 

e satisfação do consumidor de Tucker (1994) e Lalonde e Zinszer (1976) foi alterada para a 

relação entre gestão dos serviços logísticos e desempenho operacional (logístico), por sua vez, 

impacta na satisfação do consumidor. A premissa básica para a alteração foi a de que, 

primeiramente, o desempenho operacional tem que ser favorável à empresa. Somente, a partir 

daí buscar a satisfação do consumidor. Obviamente, que essa questão da garantia do 

desempenho operacional, está implícito na gestão, não obstante, buscou-se compreender melhor 

acerca desses elos dessas funções. 

b) Implicações para as práticas gerenciais  

 

O mercado de varejo online (e-commerce) está crescendo rapidamente. Como o número 

de varejistas continua aumentando, a concorrência nesse mercado torna-se mais acirrada. Para 

atrair novos compradores e aumentar a fidelidade dos consumidores, os varejistas online 

precisam deixar o comprador satisfeito com a compra, não apenas os produtos em si, mas 

também o serviço de entrega. No entanto, os requisitos dos compradores são diferentes de 

pessoa para pessoa. Assim, a personalização é difícil e cara. Além disso, a maioria dos varejistas 

online terceirizam o serviço de logística. Por isso, ter controle direto sobre o nível da qualidade 

do serviço de logística fica mais difícil. Mas como o Big Data medeia a relação entre gestão de 

serviços logísticos e o desempenho operacional (logístico), por sua vez, impacta na satisfação 

do consumidor, os varejistas online devem dar importância a geração de dados informacionais 

(Big Data) e a análise desses dados (Analytics). Segundo Ittman (2015), a importância do Big 
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Data e a análise desses dados são as duas grandes tendências inevitáveis para os gestores 

logísticos. Recomenda ainda Ittmann (2015), manter-se atualizados a essas duas tendências, 

podem ajudar a melhorar a competitividade da empresa de varejo online. 

De fato, somente os varejistas online podem aumentar o nível de satisfação dos 

consumidores online, por meio de medidas para melhorar suas habilidades no controle da 

qualidade do serviço de logística, seja construindo a rede logística nacional ou estabelecendo 

provedores de serviços logísticos de joint-ventures. Somente quando os varejistas online são 

capazes de controlar a qualidade do serviço de logística, eles podem oferecer opções de serviços 

logísticos aos consumidores (Hu.et al., 2016). 

Nesse caso, como contribuição para as práticas gerenciais, os gestores de empresas do 

varejo online, que se utilizam dos serviços logísticos para satisfação do consumidor, devem se 

beneficiam dos avanços tecnológicos, bem como dos desenvolvimentos metodológicos 

paralelos por meio da análise dos dados (Big Data Analytics) gerados pelas diferentes estruturas 

informacionais. Diante do resultado obtido, implicações para a teoria a para as práticas 

gerenciais a aplicação do Big Data e as análises oferecem oportunides para melhorar a eficiência 

operacional e satisfação do consumidor 

7. SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO DA PESQUISA 

 

Devido às limitações deste estudo, pesquisas futuras também podem seguir estas 

direções: primeiro, aumentar a amostra do segmento econômico estudado; segundo coletar 

dados de outros mercados online que não os da linha branca e autopeças (como alimentos, 

flores, etc.) e examinar se o Big Data Analytics ainda afeta positivamente o nível de satisfação 

dos consumidores. Nesse caso, o desempenho operacional terá uma função secundária; terceiro, 

conduzir pesquisas semelhantes em outras regiões (Norte, sul, leste e oeste do País) e comparar 

os resultados com este estudo para investigar se a relação entre a gestão de serviços logísticos 

e o nível de satisfação dos consumidores online varia entre as diferentes regiões; e quarto, 

realizar pesquisas longitudinais para realizar resultados comparativos entre períodos (anual, 

semestral). Seguindo essas orientações, pesquisas futuras podem melhorar a compreensão da 

mediação do Big Data Analytics na relação entre a gestão do serviço logístico e a satisfação do 

consumidor, ou mesmo, desempenho operacional logístico como antecedente da satisfação do 

consumidor online. 
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO / QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

 

Questões Fechadas 

Nome do entrevistado (opcional): 

 

Função (Diretor Comercial, Gerente de Logística, etc.): 

 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  

 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  

(        ) _________________-____________________ 

Nome da Empresa: 

 

Ramo de Atividade: (Transporte aéreo, Armazenagem, Varejista, etc.) 

 

Linha de produto (Passageiros, cargas vivas, cargas sólidas, etc.): 

 

Principais clientes (opcional): 

 

 

Município:   

UF:   

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2016 – 2017 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2016-2017 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões  

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s) logístico(s)? 

(  ) Processamento do pedido  (  ) Armazenagem/Estocagem  (  ) Transporte 

Desde quando? 

(  ) Menos de 1 ano (  ) entre 1 e 3 anos      (  ) acima de 3 anos    

Em qual fase: (  ) Embrionário (  ) Maturidade (   ) Expert 

 

DADOS 

 

(  ) ESTRUTURADO 

(  ) Não estruturado 

 

Plataformas IoT utilizadas na empresa: 
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ROTEIRO DA PESQUISA QUALITATIVA (QUESTÕESABERTAS) 

 

Exploratória - questionário qualitativo  

A transcrição completa está no apêndice 4 

 

GLS 

PRE-TRANSAÇÃO   

Objetivo: Identificar os elementos de pré-transação da gestão logística 

em serviço 

TRANSAÇÃO   

Objetivo: Identificar os elementos de transação gestão logística em 

serviço 

PÓS-TRANSAÇÃO   

Objetivo: Identificar os elementos de pos-transação gestão logística em 

serviço  

 

BIG 

DATA 

 

Objetivo: identificar as variáveis relevantes do Big Data 

Desempenho 

Logistico em 

Serviço 

 

Objetivo: Identificar as variáveis relevantes do Desempenho Logística 

em Serviço 

 

Satisfação 

do cliente 

Objetivo: Identificar as variáveis relevantes sobre a satisfação do 

cliente 

 

 

Md 

Objetivo da Pergunta 

Identificar a relevância do Big Data na mediação entre Gestão da 

Logística em Serviço e Desempenho Logistico./ Satisfação do cliente 

 

 

Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Exemplo: algum 

item que é relevante para o desenvolvimento da gestão logística. Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE 2 

ROTEIRO DA PESQUISA QUANTITATIVA (QUESTÕES FECHADAS) 
 

Roteiro da pesquisa quantitativa (questões fechadas) 

Nome do entrevistado (opcional): 

 

Função (Diretor Comercial, Gerente de Logística, etc.): 

 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  

 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  

(        ) _________________-____________________ 

Nome da Empresa: 

 

Ramo de Atividade: (Transporte aéreo, Armazenagem, Varejista, etc.) 

 

Linha de produto (Passageiros, cargas vivas, cargas sólidas, etc.): 

 

 

 

Município:   

UF:   

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2016 – 2017 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2016-2017 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões  

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s) logístico(s)? 

(  ) Processamento do pedido  (  ) Armazenagem/Estocagem  (  ) Transporte 

Desde quando? 

(  ) Menos de 1 ano (  ) entre 1 e 3 anos      (  ) acima de 3 anos    

Em qual fase: (  ) Embrionário (  ) Maturidade (   ) Expert 

Plataformas IoT utilizadas na empresa: 

(  ) Azure IoT Suite (Microsoft) 

(  ) Watson (IBM) 

(  ) AWS (Amazon) 

(  ) Oracle IoT 

(  ) Kaa IoT 

 

Outra(s):___________________________ 

 

A plataforma é: (  ) Privada (  ) Pública  (  ) Híbrida 
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Questões Fechadas - Quantitativa 

 

Por gentileza, gostaria que o sr. Respondesse, rapidamente, algumas questões relacionadas à prática da gestão 

logística em serviços de entregas relacionadas à e-commerce: 

 

Numa escala de 1 (discordo totalmente), 2 (discordo muito), 3 (discordo pouco), 4 (concordo pouco), 5 (concordo 

muito) e 6 (concordo totalmente) 

Na minha empresa em relação a gestão logística em serviços de entregas 

relacionadas à e-commerce... 

Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

GLS - Gestão Logística em Serviços       

1) Assinale o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6(sendo 1 para discordo totalmente e 6 

para concordo totalmente), em relação às negociações(pré-transações), que leva a empresa à decisão de 

contratação de serviço logístico. 

P
R

É
-T

R
A

N
S

A
Ç

Ã
O

 1 Estabelecer formalmente a política de serviços ao cliente       

2 Definir o nível de serviço para os clientes       

3 Definir prazos de entrega ao cliente       

4 Elaborar planos de contingência para lidar com imprevistos       

5 Dar acessibilidade à informação da empresa ao cliente       

6 Definir a capacidade de atendimento de pedidos especiais       

7 Elaborar manuais de atendimento para os clientes       

8 Adequar o conhecimento do produto ao cliente       

2) Assinale o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6(sendo 1 para discordo totalmente e 6 

para concordo totalmente), em relação às transações(operações), que leva a empresa à decisão de contratação 

de serviço logístico. 

T
R

A
N

S
A

Ç
Ã

O
 

1 Controlar nível de falta de estoque       

2 Ter habilidade com pedidos em aberto       

3 Conhecer os elementos do ciclo do pedido       

4 Controlar tempo de entrega       

5 Gerenciar as entregas dos produtos       

6 Gerenciar pedidos recebidos e pedidos entregues       

7 Controlar requisição em backorder (pedido em atraso)       

8 Gerenciar tempo de pedidos em backorder (pedido em atraso)       

9 Controlar a entrega de itens errados       

3) Aponte o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6(sendo 1 para discordo totalmente e 6 para 

concordo totalmente), em relação às pós-transações (operações de pós-venda), que leva a empresa à decisão de 

contratação deserviço logístico. 

P
Ó

S
-T

R
A

N
S

A
Ç

Ã
O

 1 
Atender a garantia do produto conforme especificado na aquisição do 

produto 
      

2 Providenciar trocas de produtos devido a devoluções       

3 Providenciar reparos ao produto devolvido       

4 Ter disponibilidade de peças de reposição ao produto devolvido       

5 Rastrear o produto entregue       

6 Atender as demandas de reclamações de clientes       

7 Atender com rapidez as reclamações de clientes       

8 Embalar adequadamente o produto devolvido       

4) Assinale o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6(sendo 1 para discordo totalmente e 6 

para concordo totalmente) em relação à utilização detecnologias de informações (estruturadas e não 

estruturadas) pela empresa na gestão dosserviços logísticos. 

B
D

 –
 B

ig
 D

at
a
 

1 Permite analisar de gastos de compra       

2 Permite analisar o histórico do cliente       

3 Permite otimizar a cadeia de suprimentos       

4 Permite melhorar nas operações de armazém       

5 Permite monitorar processos       

6 
Permite detalhar relatórios de vendas de acordo com o nível 

hierárquico 
      

7 Permite ter volume de dados para auxiliar no processo de decisão       

8 Permite o cliente acompanhar o andamento de entregas do pedido       

9 Permite anunciar produtos de preferência do cliente       
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5) Aponte o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6(sendo 1 para discordo totalmente e 6 para 

concordo totalmente) em relação ao desempenho operacional da empresa na gestão dos serviços logísticos, nos 

últimos 2 anos. 

D
O

L
 

1 Permite analisar de gastos de compra       

2 Permite analisar o histórico do cliente       

3 Permite otimizar a cadeia de suprimentos       

4 Permite melhorar nas operações de armazém       

5 Permite monitorar processos       

6 
Permite detalhar relatórios de vendas de acordo com o nível 

hierárquico 
      

7 Permite ter volume de dados para auxiliar no processo de decisão       

8 Permite o cliente acompanhar o andamento de entregas do pedido       

9 Permite anunciar produtos de preferência do cliente       

6. Assinale o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 1 para discordo totalmente e 6 

para concordo totalmente) em relação à satisfação do cliente da empresa na gestão dos serviços logísticos, nos 

últimos 2 anos. 

S
E

R
V

IÇ
O

 A
O

 C
L

IE
N

T
E

 

1 
Melhorou a taxa de retorno de cliente para as compras da empresa e-

commerce 
      

2 
Aumentou o número de recomendações a empresa e-commerce para 

um amigo 
      

3 Melhorou a imagem do serviço de entrega       

4 Melhorou a página de compras on-line       

5 Melhorou a satisfação com o atendimento em relação às reclamações       

6 
Aumentou o número de avisos antecipados em relação aos atrasos de 

entrega de pedido 
      

7 
Aumentou o número de pesquisas para alinhar o produto/serviço 

oferecido as necessidades do cliente 
      

8 
Melhorou as notificações sobre garantias de serviço em caso de 

falhas 
      

9 Melhorou a satisfação com a integridade física do produto       

 

 

Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Exemplo: algum item que é relevante 

para o desenvolvimento da gestão logística. Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE 3 

 

Figura A1: Teste t do modelo de mensuração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2: Modelo de mediação 
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APÊNDICE 4 

 

Transcrição entrevista 1 

Kemmer Nogueira Gerente de TI MercadoCar 

Entrevistador: Eu estou falando aqui com Kemer Nogueira ele é o gerente do e-

commerce do MercadoCar e nós vamos fazer uma entrevista com ele agora e vamos tentar 

fazer identificação de elementos pré-transação, transação e Pós Transação, Elementos da 

gestão de Logística em serviços, da tecnologia da informação e também no Big Data vamos 

falar sobre desempenho operacional Logístico e serviço e satisfação do cliente também 

entende por pré-transação E como que você identifica a utilização dos elementos da pré-

transação. Kemer, como você e o MercadoCar fazem a gestão da logística de serviço para o e-

commerce? Como você entendem e praticam este conceito? 

Kemer:  No trabalho que desenvolvo o importante é ter uma orientação ao cliente, e 

reconheço que a logística de serviço é uma forma direta de prestação de serviço ao cliente, para 

isso acontecer, tudo começa pelo planejamento então tem algumas coisas que precisam ser 

organizadas previamente para que o negócio funcione de forma adequada e quando se fala em 

processo logístico, principalmente a logística de serviço  a gente já tentar enxergar tudo aquilo 

que vai ser necessário que vai influenciar ou não no desempenho da oferta de serviço aos nossos 

clientes, e como você pode perceber, aqui dentro do MercadoCar a nossa preocupação com o 

atendimento ao cliente é muito grande, então procuramos formalizar tudo que vai ser feito, 

planejar como será o atendimento de um pedido em detalhes, então você já define com todas as 

questões que precisam ser respondidas previamente a gente já está crescido pode ocorrer ou não 

é plano de contingência porque é como como resolver os eventuais problemas que surgiram já 

vislumbrar aqueles problemas que podem ocorrer você buscaria esses elementos. [transação] 

numa eventual contratação destes serviços, por exemplo há a questão de informação para o 

cliente, a questão de capacidade de atendimento, capacidade de abrangência de atendimento. 

Hoje em dia hoje é muito importante quando você vai contratar uma empresa de logística a 

gente vê a capacidade dela de acordo com o teu negócio se ela realmente tem condições por 

exemplo trabalhamos com peças de carro eu preciso de uma empresa que trabalha com peças 

grandes e que tenha agilidade por exemplo essas pequenas Então eu preciso ter essa 

flexibilidade hoje é difícil ter uma ou duas empresas que atenda toda a necessidade do negócio 

então a gente procura de acordo com a capacidade técnica de cada uma Evolução à venda de 
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forma quase exponencial então um dia prazo para entrega definir a decisão pode dar ver se o 

cliente pode decidir comprar hoje cliente ele compara diversos sites e e o prazo hoje é um fator 

de escolha um fator de decisão além da reputação da empresa além de tudo por isso que é 

importante quando negociamos as tabelas a gente bater os prazos olhar os prazos para ver se 

realmente por isso que tem presas por exemplo são especialistas em algumas regiões e quando 

você pega empresas que trabalham melhor essa região a performance tênis é melhor e você 

consegue frase os melhores Então é isso é importante também que você falou também que o 

cliente decide em função disso considere então que é importante não só o prazo para 

estabelecido mais com vários do cliente deixou alguma informação já disponível para ele para 

ele tomar a decisão de compra a mente todo instante e colocar prazo de entrega esse frases ele 

tem uma coisa que vai marcar que não seria na transação seria depois é o histórico de você 

cumprir Rio brazos hoje é um fator de escolha fator de decisão além da reputação da empresa 

além de tudo por isso que é importante quando negociamos as tabelas a gente bater os prazos 

olhar os prazos para ver se realmente por isso que tem presas por exemplo são especialistas em 

algumas regiões e quando você pega empresas que trabalham melhor essa região a performance 

deles é melhor e você consegue frase os melhores Então é isso é importante também você falou 

também que o cliente decide em função disso considere então que é importante não só o prazo 

pré-estabelecido. Quando você começa a se não obedecer o prazo de entrega os clientes 

começam a reclamar começa a publicar as informações e isso vai interferir na decisão de outros 

olhos dizem que entregam em 10 dias só que isso mata toda sua estratégia e pretensão de venda. 

Outra coisa muito importante é a simplificação. Simplificação constante também é a tônica por 

aqui, ou seja a gente tá acompanhando todo ciclo do pedido por exemplo são coisas de fraude 

Hoje ele pode ter uma demora muito grande não aprovação você pode ter alguns problemas 

também em relação à qualidade da ação do pedido por causa de cartão de crédito de outros 

elementos importante a gente está acompanhando essa rapidez essa provação às vezes uma 

aprovação de cartão demorada às vezes um problema não tem um programa na sua plataforma 

que interfira numa emissão de boletim alguma coisa isso tudo pode fazer atrapalhar então a 

operação vai tentar enxuta arremessa ela tem que ser feito imediatamente após a confirmação 

do pagamento preparação todo seu planejamento por isso é importante uma empresa tem 

reputação empresa tem experiência em logística para você poder realmente cumprir os prazos 

ele é necessário acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento dessa dessa Aí você 

entrega para ver se ela tá no prazo sem antecipar se você identifica algum problema aqui nós 

por exemplo qualquer varia que nós já identificamos Nós tomamos uma ação preventiva já 
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orientamos a transportadora a devolver o produto avariado e já providenciamos uma entrega 

expressa para não perder tempo nessa operação a gente tá de olho em todos os pedidos e toda a 

sequência do pedido para que haja uma nação 

[Pós transação]: Como escrever tem um índice alto de trocas por exemplo cerca de 

30% do que é vendido hoje foi com esse geral é devolvido existe a logística reversa porém o 

ramo de autopeças amo mais ainda porque peças têm ano-modelo fabricação Coisas que podem 

interferir na necessidade de troca eu tenho que ter tem que ter uma equipe antenada com o 

cliente para assim que identificar qualquer tipo de problema erro na remessa troca produto 

errado produto que foi vendido de forma equivocada eu tenho que ter uma solução rápida para 

eu tenho que ter uma atividade para resolver para fazer a troca ele tem que ter uma facilidade 

interrupções por exemplo nós que temos loja física a gente tava passando por cliente de ir na 

loja já fazer a troca por isso somente os clientes que estão aqui na região né então está atento 

às reclamações hoje nós temos uma ótima reputação do site de reclamação porque estamos 

atentos a toda manifestação do cliente tanto no Facebook quanto no site DC Comics quanto o 

manifestações por telefone que eles fazem a gente tá preocupada e sempre deixar esse cliente 

satisfeito sabe de uma boa venda ela é só vou manter esse cliente se ele tiver uma satisfação 

plena e Total finalizado todos os nossos elementos. 

Dirceu: Como que você considera o uso da tecnologia da informação relevante para 

você alcançar esses resultados uma vez que no nosso trabalho porque não atendeu o que que 

nós queremos buscar é qual é a influência da tecnologia da informação sobre esses elementos 

da logística Como que você enxerga a relevância da tecnologia da informação muito 

importante. Eu também ele existe agora para o que é fundamental para nossa análise também 

é como que você considera o uso da tecnologia da informação relevante para você alcançar 

esses resultados uma vez que no nosso trabalho porque nós querer o que que nós queremos 

buscar é qual é a influência da tecnologia da informação sobre esses elementos da logística? 

Nós percebemos há algum tempo a necessidade de incluir tecnologias que possam 

melhorar essa operação que possam facilitar a dar uma qualidade que o nosso atendimento e 

que são fundamentais,  hoje nós temos diversas tecnologias por exemplo uma qualidade melhor 

na busca pelo cliente localizar produto facilmente e inteligência nos programas que faz com 

que o cliente tenha ciência de todo o percurso da mercadoria. É muito importante que a gente 

use recursos do sistema, para analisar o histórico do cliente, consumo, o que que ele procura e 

assim vincular  Quais as necessidades dele posso oferecer para ele me disse para oferecer 
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alternativas oferecer produtos que venham ao encontro das nossa pretensões de fazer ofertas 

direcionadas que possam vir de encontro a esse cliente. 

Sem esse acompanhamento a gente deixa de usufruir de muitos benefícios Então hoje 

cálculos matemáticos mais sofisticados reposição com cálculos mais algoritmos mas modernas 

podem fazer com que a operação tem um custo menor haja menos a gente consiga identificar 

mudanças de hábito de consumo que possam garantir uma boa performance do negócio, por 

exemplo, existem produtos sazonais que vendem em determinadas épocas produtos por algum 

motivo ele deixa de vender por exemplo um veículo sair de linha se tiver o sistema sensível 

identifique essa mudança na tomada de decisão ficar com excesso de estoque. É também muito 

importante você ter uma equipe esteja de olho em todas as os pedidos que foram feitos com 

controle os parâmetros de abastecimento têm que estar sempre corrigidos e sempre verificação 

constante e a gente tá acompanhando todo ciclo do pedido por exemplo são coisas que podem 

ser feitas com o uso de tecnologia, sistemas de informação e inteligência de análise. Nos casos 

de análise de fraude, pode haver uma demora muito grande e até a não aprovação, pode ter 

alguns problemas também em relação a validação do pedido por causa de cartão de crédito de 

outros elementos é importante a gente está acompanhando essa rapidez essa provação Às vezes 

uma aprovação de cartão de morada às vezes um problema não tem um programa na sua 

plataforma que interfira numa emissão de boleto tem alguma coisa isso tudo pode atrapalhar 

então operação ela tentando chuta a remessa ela tem que ser feito imediatamente após a 

confirmação do pagamento tem que ter um acompanhamento dessa entrega para ver se ela tá 

no prazo  passivos identificar um problema aqui nós por exemplo só queria que nós já 

identificamos Nós tomamos uma ação preventiva já orientamos a transportadora a devolver o 

produto avariado e já providenciamos uma entrega expressa. De olho em nas exigências do 

cliente a gente percebe a necessidade de incluir tecnologias que possam melhorar essa operação 

que possam facilitar dar uma qualidade que o nosso atendimento são fundamentais hoje nós 

temos diversas tecnologias por exemplo uma qualidade melhor na busca pelo cliente localizar 

produto facilmente, privilegiamos programas que faça com que o cliente tem ciência de todo o 

percurso da mercadoria. Mas para mim chegar ao desenvolvimento do pedido dele se tá tudo 

ok também que analisar o histórico do cliente analisando historicamente, mas se você não prevê 

estas coisas isso mata toda sua preparação todo seu planejamento por isso é importante uma 

empresa tem a reputação da empresa tem experiência em logística para você poder realmente 

cumprir os prazos e aí que é necessário acompanhamento. 



  
 

89 
 

Eu vou agora então verificação constante e a gente tá acompanhando todo ciclo do 

pedido por exemplo são coisas um ano de fraude Hoje ele pode ter uma demora muito grande 

não aprovação você pode ter alguns problemas também em relação a a corrida a validação do 

pedido por causa de cartão de crédito de outros elementos é importante a gente está 

acompanhando essa rapidez essa provação às vezes uma aprovação de cartão de morada Às 

vezes o programa não tem um programa na sua plataforma que interfiram numa emissão de 

boletim alguma coisa isso tudo pode fazer atrapalhar então operação atentar enxuta arremessa 

tem que ser feito imediatamente após a confirmação do pagamento tem que ter um 

acompanhamento dessa entrega para ver se ela tá no prazo se antecipar se você ficar algum 

problema aqui nosso presente em qualquer padaria que nós já identificamos.  Nós tomamos 

uma ação preventiva já orientamos a transportadora 

Pós transação: Porém o ramo que peças têm ano-modelo fabricação de autopeças coisas 

que podem interferir na necessidade de troca eu tenho Então tem que ter uma equipe antenada 

com cliente assim que identificar qualquer tipo de problema ele na remessa troca produto errado 

produto que foi vendido de forma equivocada eu tenho que ter uma solução rápida para se ter 

uma atividade para resolver para fazer a troca ele tem uma facilidade interrupções por exemplo 

nós que temos loja física “agente” tá custando um cliente de ir na loja e já fazer a troca por isso 

a gente os clientes estão aqui na região na Atento as informações hoje nós temos uma ótima 

reputação do site de reclamação porque estamos atentos a toda manifestação do cliente tanto no 

Facebook quanto o site Reclame Aqui quanto o manifestações por telefone que eles fazem e 

agente tá 

Tecnologia da informação: a gente percebe tecnologias que possam melhorar essa 

operação que possam facilitar dar uma qualidade que o nosso atendimento são fundamentais 

Poxa nós temos diversas tecnologias por exemplo uma qualidade melhor na busca pelo cliente 

localizar produto facilmente a gente programas que faça com que o cliente tem ciência de todo 

o percurso da mercadoria para ele enxergar o desenvolvimento do pedido dele se tá tudo ok da 

informação: 

Oferecer produtos que vem... a gente reposição com cálculos mais algoritmos com 

cálculos mais modernos podem fazer com que é operação tem um custo menor haja menos a 

gente conseguiu identificar mudanças de hábito de consumo que possam garantir uma boa 

performance do negócio por exemplo esse produtos sazonais vende determinado produto por 

um motivo Ele deixa de vender por exemplo veículo sair de linha eu posso ter uma boa 
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economia e ter a sensação que o cliente sabendo que ele por exemplo o carro foi lançado há um 

ano atrás esse carro já vai ser necessário algumas peças de reposição se a gente depender apenas 

a cabeça do comprador ou das pessoas que trabalham com reposição vai deixar eu deixa a 

desejar e hoje astrologia hoje nós temos tecnologias e cálculos que podem influenciar bastante 

nessa questão. 

Desempenho operacional logístico: E como você aplica as medidas de desempenho 

operacional Logístico Como que é o que é esse tipo de operação de negócio a implantação de 

um tênis devolução e hoje o que vai dar diferença é a competitividade é a gente conseguir 

redução de custos agilidade e alinhar isso a satisfação do cliente então a gente precisa ter uma 

atividade na operação ter uma economia de estoque porque é importante trabalhar com excesso 

de estoque Assustei com uma redução de custos e agilidade nos processos para que a gente 

possa manter essa boa reputação dizendo assim um pouquinho até aqui a embalagem se foi feita 

de forma adequada se ele recebeu as comunicações que ele tem de receber uma comunicação 

toda vez que a movimentação do produto hoje tem Às vezes acontece uma empresa de você 

quando você tem uma operação o de tudo funciona isso faz com que o cliente sinta satisfeito 

outra coisa produto que você colocou ele tem que cumprir aquilo que foi colocar uma peça e o 

cliente chegar lá me receber não é aquilo que ele estava esperando a qualidade que ele esperava 

divulgar e vende Car site nossa vida 

Satisfação do cliente em que sentido marque o termo Market Eu sempre estudei isso que 

ele cita: Tem que estar em todos os detalhes de uma embalagem feita deixa um cuidado para 

não ser identificado lá fazer uma ligação com a empresa com o negócio, queremos transferis o 

sucesso das lojas físicas para a internet atividade uma transferência trabalhar com honestidade 

ouvir o cliente está aberto ter um saque realmente atuante tanto quando ocorrer algum problema 

ou com o mesmo quando tudo funcionar perfeitamente. Agradeço a colaboração Neto a 

participação aqui na entrevista vai ser muito útil para fazer a composição do material de estudos 

sobre o a influência da tecnologia da informação  
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Transcrição entrevista 2 

Francielly Almeida – Coordenador de e-commerce MercadoCar 

Dirceu:  Franciele o que você entende por logística de serviço e quais são os elementos 

que você entende que são fundamentais para o cliente ou do. de vista da no tempo da pré-

transação que santos ainda do prefeito a venda para o cliente eu já preciso ter desenvolvido 

algumas coisas que você considera importante e Fundamental aí nessa etapa 

Francielly: Na parte da logística entrega do valor é link onde você vai entregar o valor 

do cliente de tudo que você fez para conseguir atender a expectativa do cara então por exemplo 

você já fez uma promessa quando você fez em novembro e antes de fazer essa promessa você 

tem que ter certeza que não consegui garantir o mínimo que é cumprir essa promessa e a gente 

tentar ir além que é surpreendesse cliente então antes de antes de fazer antes de fazer a vendas 

tem que estar preparado para todas as possibilidades que aquilo que aquela vendo aquele pedido 

pode pode ocorrer Então acho que é deles da da parte de suprimentos da parte de estoque se 

você tem um produto Qual é o fluxo que você vai seguir com essa mercadoria para garantir que 

ela esteja em qualidade no seu estoque e na hora que você conseguir fazer a venda Qual é o 

processo acho que você vai ter que tomar para entregar o produto omais rápido possível e 

atender a expectativa do cliente. 

Dirceu:  O que você considera, no tempo da transação que seja um critério importante 

para a decisão de compra, e você considera que ele  (o cliente) leva em consideração e acha 

que pode ser um diferencial que ele leva em consideração para tomar decisão de compra? 

Para atender esse cliente aqui está falando assim o atendimento vendendo ou eu 

atendimento esclarecendo mas na relação com o cliente aqui de vender então Mais Do Que 

preço a gente tem que focar na experiência que o cliente vai ter com a empresa com a marca 

então Se a preta conseguir passar o máximo de informação possível não só do produto em si 

mas ele vai aonde ele tá comprando a segurança com a marca a confiança que ele vai ter com a 

sua marca para garantir que ela esteja antes de fazer essa promessa tem que ter certeza que não 

se garantir o mínimo. Da pré-transação o senhor retomar decisão de compra e você considera 

que ele avalia o que ele leva em consideração sendo um diferencial que ele leva em 

consideração para tomar decisão de compra. Ele vai tá comprando a segurança com a marca a 

confiança que ele vai ter com a tua marca e principalmente a parte de ele tem que confiar marca 

Mas ele tem que saber se ele vai ser atendido então tem a relação da marca mas tem a relação 
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vai vai ter ao meu custo benefício valor prazo que eu preciso e a validade me atende então é 

isso que ele vai avaliar o tempo da transação mesmo né que é o momento o cliente já tomou a 

decisão e ele tá me testando né ele sabe o que ele quer comprar ele agora tá tentando comprar 

aqui que você entende desse tempo que passa também um pouco da Perspectiva da própria 

empresa como se comportar para atender esse cliente aqui gente está falando de atendimento. 

Preço a gente tem que focar na experiência que o cliente vai ter com a com a empresa 

com a marca então estava preta conseguir passar o máximo de informação possível não só do 

produto em si Mas quais benefícios do cliente vai ter adquirido com ela como a melhor forma 

dar o suporte para ele da melhor forma de compra ou de pagamento ou até de como ele vai usar 

aquele produto todos os benefícios aquele produto pode oferecer e às vezes ele nem sabe então 

você pode reafirmar a venda para esse cliente ele vai sentir mais seguro e o atendimento ele 

precisa entender que a relação que ele vai ter com a empresa vai ser uma relação mais do que 

troca ele precisa atingir uma parceria com ela então no momento da compra empresa para 

presente ela esteja com atendimento ajuda no processo da compra eu tirando dúvidas mas 

principalmente depois que eu adquiri se acontecer algum problema ou Se surgir alguma dúvida 

com quem eu falo suporte vai me atender então ele vai ser uma fidelidade com aquela marca 

ele pode confiar. Essas ferramentas de Deus pode nos ajudar só da parte de preço Mas em tudo 

desde a pré-venda durante a vem casamentos elas estão cada vez mais a tecnologia né tá cada 

vez mais alta a entender não só o que o cliente pesquisa Mas o comportamento do cliente Então 

quais são as intenções do cliente da gente vai muito mais do racional é o mais a intenção de 

compra e aí você consegue acertar esse cara para entender o comportamento dele se entregar o 

que ele realmente precisa o que às vezes ele nem sabe o que ele precisa mas quando você 

informar ele vai ele vai querer 

A empresa eu vejo assim do mercado Ele está mudando Criciúma de comércio 

eletrônico era muito a transação e era muito focado muita tecnologia é uma coisa muito hi-tech 

fala que hoje vai comer sexta porque as pessoas precisam dessa relação humana elas precisa se 

sentir confiança e aí a gente tem N técnicas preço Mais Mais efetivo com um cara que tá atrás 

de uma tela e não tá te vendo ele não sabe nada da empresa então depois dessa venda você 

precisa estreitar O Elo e ficar próximo dos clientes ele adquire um produto ele foi embora mas 

a sua marca não precisa ir embora junto com aquela venda tem que se fazer presente no ciclo 

das Cliente então às vezes falava por que que a Coca continua então quando você o cliente 

adquire um produto seu serviço não precisa acabar aquela relação aí você pode me manter Você 
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pode me manter essa relação do prédio com informação ou lembrando em datas importantes ou 

associando algum o outro serviço ou algum outro momento ou experiência em que se cliente tá 

ele tá tendo e a l v a sua a sua presença de marca livro então você cria uma uma vínculo que 

esse cliente muito mais do que só a transação se ela é uma rotina é o cotidiano dele e ele começa 

a se apegar com marca começa a fazer é se tornar algo importante aí a parte do humano e 

começa a se sentir importante para Marca também. 

Dirceu: Você acha que o CRM Poderia ajudar matérias você nunca vai olhar aqui de novo: Tem 

uma base de conhecimento e todas as suas decisões mas em cima dela se você ter esse monte de 

informação sem tratar essas esses dados eles não são nada só um pouquinho.  

Aparelho da agilidade na entrega vai ser a qualidade desse serviço vai ser uma 

experiência de compra que não é para o cliente Abra seu produto dele ele tem uma Roots 

periência capilar embalagem vai vim de celular com cheirinho com papel especial tem que ter 

um foco não dá para atender todos em silêncio onde vai ser o principal todos os outros eles têm 

que estar dentro de um processo está definido Esse vai ser o áudio o Pilar principal é isso que a 

gente quer chegar a gente vai ter a entrega dele e seja tempo de entrar então entrega dele em 

duas horas a gente vai mudar todo sistema para que isso aconteça só que além desse foco 

principal existem todos os outros.s que são então eu vou ter que precisar eu duvido fluxo do 

pedido Qual é quais vão ser as etapas e começa a praia entregar para o cliente e mensurar aí eu 

vou entender onde que tá os meus guardados e aonde eu vou poder poder otimizar cada fase 

então às vezes eu acho que tem algum erro no processo só separando etapa por etapa que eu 

vou conseguir encontrar esse gargalo e é uma questão de definição de processos de testes e de 

recursos ferramentas Às vezes você e você executa uma fase de seu processo de uma forma e 

se você descobre que ele é o seu gargalo você tem que descobrir novos recursos para otimizar 

ele aí vai ser pessoas processos e ferramentas ótimo. Só para finalizar eu queria falar um 

pouquinho sobre a satisfação do cliente quando tudo isso aqui é somado pode resultar em algum 

tipo de satisfação do cliente até a pergunta assim gera satisfação eu tenho alguma correlação 

positiva de todos esses aqui mas quando você desenvolve isso de uma maneira muito bem 

estruturada você já começa a sair do feijão com arroz e aí você já começa a mexer na expectativa 

dele aí levar expectativa dele então com certeza você vai satisfazer o cliente e Isso vai tornar 

ele mais fiel à sua marca com certeza ele vai falar bem de você para outras pessoas e aí é onde 

você começa a ter força de marca e presença porque além de prometer você Cumprir o que você 

faz e você consegue superar as expectativas  
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Transcrição entrevista 3 

Entrevista Gustavo Panzetti –  Jussi – Representante Whirlpool 

Entrevistador: Vamos tentar fazer identificação de elementos pré-transação, 

transação e Pós Transação, Elementos da gestão de Logística em serviços, da tecnologia da 

informação e também no Big Data vamos falar sobre desempenho operacional Logístico e 

serviço e satisfação do cliente também entende por pré-transação E como que você identifica 

a utilização dos elementos da pré-transação. Como você fazem a gestão da logística de serviço 

para o ecommerce? Como você entendem e praticam este conceito? 

Dentre as tendências que acreditamos que impactará 2019 está o contínuo processo de 

transição do social ecommerce, que deixa de ser uma simples ferramenta de engajamento para 

ser um canal de compra, graças à reinvenção dos processos de ponta a ponta, a abertura de 

novos locais e dispositivos para onde o comércio pode se desdobrar. Além, é claro, de 

experiências cada vez mais personalizadas e o uso da tecnologia para enriquecer a experiência 

na loja. Mas a construção das etapas desse relacionamento é fundamental  para se atingir os 

resultados. 

Há diferença também em onde começa o nosso processo logístico. Esse início é bem 

antes de cada campanha ir ao ar. Para cada produto que vendemos, fazemos toda a parte de 

testes/experimentação antes, com amostras. Então, temos um “mini centro de distribuição”, que 

recebe as amostras e ali elas são selecionadas e encaminhadas para o processo de prova; 

precisamos conhecer bem o produto para que a descrição seja fiel, ver a qualidade da peça, 

fotografar, cadastrar cada tipo e aí, sim, a campanha vai ao ar. Todo esse processo envolve a 

logística, que atua muito próximo das áreas comercial e de marketing. 

No e-commerce tradicional, geralmente você gera o estoque para depois disponibilizar 

o produto no site, realizar a venda e fazer todo o trabalho de envio gerado com isso. Em um 

clube de compras, primeiro se vende o produto, que é recebido depois. É quase como uma 

operação de cross docking. Como o objetivo da Privalia é levar as grandes marcas para a 

internet, vendendo os produtos como promoção, é feita uma reserva com a marca, antes de cada 

campanha ser colocada no ar. Bloqueamos o estoque junto à marca e, no final da campanha, 

fazemos o pedido. Os produtos são recebidos nos nossos Centros de Distribuição (CD). A partir 

daí, temos os processos internos de identificação, separação e expedição dos produtos, e essa 

parte é bastante padrão para a grande maioria das lojas virtuais. 
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Além de não termos um estoque físico, de vendermos primeiro para receber o produto 

depois, há também a questão do prazo de entrega, que é um dos nossos grandes trabalhos. Hoje, 

na Privalia, nosso prazo é de 25 a 30 dias, a contar do final da campanha (que vale por 

aproximadamente quatro dias). Isso acontece porque precisamos receber o produto, fazer a 

separação e o envio. É um prazo que queremos reduzir, mas, principalmente fora dos grandes 

centros e capitais, existe um problema maior para realizar a entrega, que é justamente onde 

perdemos mais dias: é muito complicado chegar a algumas regiões do Brasil, especialmente 

Norte e Nordeste. Faltam empresas para realizar o transporte, são locais muito distantes dos 

nossos CDS (que ficam em São Paulo), e às vezes levamos 10 dias para entregar, e então 

precisamos elevar o prazo como um todo. 

 

Como já disse, fazemos parte de uma nova cadeia no e-commerce, portanto acredito que 

temos uma grande oportunidade de melhorarmos também nesse aspecto, desde o trabalho com 

as marcas até a entrega final para o consumidor. 

Quando o produto é recebido de volta no CD, primeiro é feita uma triagem, para checar 

as condições do produto, se há alguma avaria, por exemplo. Essas peças têm duas destinações. 

Se estiverem dentro das condições normais, sem problemas, elas voltam para a marca – isso faz 

parte do acordo que a Privalia faz com cada marca. Já as peças com pequenas avarias são 

encaminhadas para o chamado mercado secundário e são revendidas em lojas físicas 

especializadas em saldos e em grandes remarcações. 

 

Entrevistador: Como o Sr. usa o serviços de sistemas de informação para apoiar no e-

commerce. 

A maioria dos brasileiros usa a Internet mais para comparar preços e encontrar as 

melhores promoções do que para realmente realizar compras. Os brasileiros esperam que os 

preços na Internet sejam mais baratos do que o praticado nas lojas físicas, o que é uma 

consequência das estratégias recentes que os varejistas brasileiros adotaram. Além disso, muitos 

consumidores continuam com medo de usar cartões de crédito para transações online, o que 

explica a popularidade dos boletos bancários no Brasil. 
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De acordo com a pesquisa de tendências globais para 2016 da Euromotinor 

Internacional, apenas 40% dos brasileiros relataram ter comprado uma mercadoria ou um 

serviço via mobile. Download de mídia, entrega de comida e compra de ingressos foram as 

compras mais frequentes dos brasileiros no setor. No que diz respeito a uma categoria guiada 

pelo digital, como downloads de mídia, 29% relataram ter feito uma compra através de um 

telefone celular, em comparação com 43% que a realizaram em computadores. 

Entrevistador: Como o desenho logístico, como vocês planejam a logística de serviços 

dos centros de distribuição podem ser um diferencial no atendimento das empresas de 

tecnologia? 

A área de Solutions Design faz todo o diagnóstico do projeto logístico, como análise de dados 

e processos operacionais existentes do cliente, e propõe soluções que serão desenvolvidas, com o 

objetivo de atender aos requisitos dos clientes. O Solutions Design tem interface com diversas áreas da 

empresa e contato com recursos tecnológicos e inovações, analisando financeiramente e 

produtivamente cada uma delas. Os principais aspectos do desenvolvimento de um novo CD, 

no setor de tecnologia, são: 

Recebimento de informações operacionais confiáveis e fidedignas, para o 

desenvolvimento do projeto, definição do escopo operacional esperado, detalhando processos, 

perfil dos produtos e responsáveis por cada atividade: 

• Definição do tipo dos produtos e dimensões gerais, para a determinação do 

modelo de armazenagem e disponibilidade de posições picking; 

• Definição dos requisitos sistêmicos desejáveis, assim como a possibilidade de 

customização e interfaceamento entre o atual Enterprise Resource Planning 

(ERP) do cliente com o WMS do operador logístico; 

• Definição das possíveis exceções operacionais, como eventos e iniciativas 

customizadas a clientes especiais; 

• Definição dos níveis de serviço esperado e principais indicadores de 

performance. 

 

 

APÊNDICE 5 

MACROFLUXO DO PROCESSO E- COMMERCE 
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Quanto ao fluxo de compra, quando um usuário de internet deseja comprar algum 

produto, ele basicamente faz sempre o mesmo processo. As empresas envolvidas, possuem 

basicamente as seguintes etapas desde a entrada do usuário na loja virtual até a entrega efetiva 

do produto ou serviço para o consumidor final. Abaixo na figura 4 vemos o processo, ou seja, 

todas as etapas que serão executadas em razão da necessidade do consumidor. 

 

Figura 4 – Fluxo e-commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OMS – Fluxo de Gestão dos Pedidos no e-Commerce 

 

Consumidor: representa o cliente que busca meios on-line para adquirir seu produtos. A 

internet é a grande influenciadora na hora de o consumidor se decidir por uma compra  o que 

revela a necessidade da presença online das empresas. Apesar de a diferença no volume de 

investimento ainda ser muito grande, a publicidade online ganha cada vez mais importância 

junto aos usuários de internet e exerce muita influência na hora da compra. 

 

Loja Virtual é uma ferramenta que tem por objetivo promover negociações de compra e venda 

de produtos através da internet, oferecendo informações relevantes e objetivas como preço, 

especificações e formas de pagamento, ajudando o usuário para que ele possa adquirir um 

produto ou serviço com segurança e conforto de qualquer lugar do mundo. 
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Compra é a decisão do cliente de adquirir o produto após a apresentação do. É fundamental 

para cativar o consumidor e converter a venda, afinal o e-commerce não possui vendedores, 

como na loja física, que podem intervir na sua escolha e convencê-lo de comprar algo. Quando 

falamos sobre a apresentação do produto, estamos pontuando inúmeros detalhes que vão desde 

um design até as fotos disponíveis no site. 

 

ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial. 

O ERP é um software que melhora a gestão das empresas, automatizando os processos e 

integrando as atividades de Vendas, Finanças, Contabilidade, Fiscal, Estoque, Compras, 

Recursos Humanos, Produção e Logística. 

 

Reserva de estoque ocorre assim que o pedido é fechado. Indica que o mesmo item não vai ser 

vendido mais de uma vez, mas não retira o item do estoque. Isso, porque o pagamento ainda 

não foi aprovado. Quando reservado tem um prazo de validade e, caso o pagamento não seja 

confirmado o produto é liberado para outra compra, evitando a reserva desnecessária de itens. 

A validade da reserva é calculada com base na fórmula a seguir: Tempo de expiração do 

pagamento + tempo de reserva do estoque. 

 

Atualização do estoque na Plataforma Na plataforma do ecommerce é possível configurar o 

ERP para que haja o repasse do estoque atualizado para sempre que o mesmo sofre alteração 

(novo pedido). Essa atualização deve ocorrer automaticamente. 

 

Pagamento diferencia-se do funcionamento das lojas físicas, em que as vendas são pagas de 

maneira direta e instantânea, no e-commerce o pagamento pode ser feito de várias maneiras 

diferentes. 1). Boleto bancário Os boletos são títulos de cobrança amplamente utilizados como 

meio de pagamento dentro do e-commerce. Neste documento há as informações referentes aos 

dados do recebedor , como banco utilizado, titular da cobrança, data de vencimento do título, 

valor a ser quitado etc e que usualmente são passadas através de um código de barras. 

 

Uma das vantagens deste tipo de pagamento é que qualquer pessoa pode ter acesso a essa 

modalidade, independente de possuir cartão de crédito ou débito, ou mesmo uma conta 

bancária, já que é possível efetuar esse pagamento em bancos diretamente na boca do caixa, em 

lotéricas, postos dos Correios, caixas eletrônicos ou através de internet banking. 2) 
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Transferência online que permite ao usuário pagar de maneira imediata pelo serviço que busca 

em sua loja, isso porque nesse método há a confirmação direta com a conta bancária do 

comprador. 3). Gateway de pagamento são sistemas de integração que realizam a transmissão 

de informações acerca dos pagamentos eletrônicos junto a bancos ou operadoras de cartão de 

crédito. Com o sistema, é possível verificar os dados de conta ou crédito do cliente, 

independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica , quando a compra é realizada em 

sua e-commerce. 

 

Status de pagamento Uma transação que consta como aprovada significa que o pagamento foi 

identificado. A partir desse momento, ocorre a notificação para que se dê prosseguimento ao 

envio do produto ou à realização do serviço. 

 

Antifraude ocorre devido aos crescentes problemas de segurança e as diferentes maneiras de 

ser enganado na internet fazem com que seus consumidores comprem menos e indiquem cada 

vez mais as lojas que reconhecem como seguras e capazes de perceber se fraudadores estão 

tentando descobrir falhas na segurança do site. 

 

Pré-autorização é uma transação de consulta que permite que seu e-commerce reserve um 

determinado valor no limite de crédito do portador do cartão por um determinado período de 

tempo (normalmente 5 dias). Isso permite que, neste prazo, o  cliente confirme a venda pelo 

valor do serviço prestado, ou uma parcela desse valor ou, ainda, cancele integralmente a 

cobrança. 

 

Conferência do pedido ocorre quando um pedido passa pelos trâmites de aprovação e são 

reservados no estoque permitindo que possa ser executado o Plano de separação, a efetiva 

separação a conferência das mercadorias e a emissão da nota fiscal do produto e conferência 

de despacho que é a garantia de que a mercadoria enviada ao cliente seja correspondente ao 

pedido feito na loja virtual. 

 

Etiqueta de despacho são indicadores para usos de seguranças, são destinados para produtos 

de diversos tipos de usos desde o frágil até o violento com o objetivo de identificar o produto, 

orientar sobre o manuseio e podem também servir para lacrar a embalagem do pedido. 
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Despacho Momento d processo de acionamento da transportadora, onde a lista pormenorizada 

de produtos e a sua respectiva nota fiscal é embarcada para entrega ao cliente. 

 

Tracking é o rastreamento da carga desde o ponto de embarque até a chegada ao seu destino 

final, com o objetivo de melhorar a logística e a segurança do transporte de cargas. O Tracking 

permite, portanto, uma visão estratégica do percurso que a carga percorre. 

 

Status de entregue na Plataforma é o estágio da compra em que o sistema pode concluir que 

o produto chegou nas mãos do cliente e do ponto de vista de sistema é uma das ações finais 

 

Entregue a entrega efetiva ao cliente ocorre quando a transportadora entrega o pedido ao cliente 

e este atesta com assinatura que recebeu. 

 

Recebido é a última etapa, e indica que o cliente validou o que foi entregue a ele e assim a 

compra e o processo de venda estão concluídos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria estudada 


