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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos diversos envolvidos na distribuição urbana de 
mercadorias em relação a práticas relacionadas a essa distribuição. Para isso, o desenvolvimento do trabalho 
contempla a utilização de procedimento metodológico que envolve confecção e aplicação de pesquisas do tipo 
survey aos envolvidos na atividade de logística urbana: população, transportadores, varejistas e poder público. 
As pesquisas envolvem questionamentos relativos a percepções e aceitabilidade de práticas utilizadas em centros 
urbanos. Como as medidas impactam em cada envolvido de maneira diferente, pelos seus diferentes objetivos 
dentro da distribuição de mercadorias, pretende-se analisar e investigar quais práticas são mais adequadas e quais 
apresentam uma maior chance de serem bem sucedidas, considerando benefícios e mitigação de externalidades 
negativas para todos os envolvidos. 
 
1. PROPOSTA DO TRABALHO 
A dissertação abordada nesse trabalho tem a proposta de identificar a percepção dos diversos 
atores envolvidos na distribuição urbana de mercadorias – população, transportadores, 
varejistas e poder público – em relação a práticas de logística urbana, no município de Belo 
Horizonte. No desenvolvimento do trabalho, propõe-se, ainda, a identificação das práticas 
utilizadas para essa distribuição, a definição de procedimento metodológico para identificação 
de possíveis impactos nos diferentes atores envolvidos e a análise de impactos de incentivos 
financeiros para adoção de boas práticas de logística urbana, para transportadores e varejistas, 
visando à melhoria e racionalização da operação de distribuição de mercadorias. 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
A distribuição urbana de mercadorias é um importante fator para a dinâmica das atividades 
econômicas de uma cidade, uma vez que a carga é um elemento essencial para a existência de 
um mercado forte e competitivo. A distribuição urbana de mercadorias é definida por 
Taniguchi et al. (2001) como a forma que a entrega de cargas ocorre nas áreas urbanas, assim 
como as estratégias que podem melhorar sua eficiência, mitigando congestionamentos e 
externalidades ambientais. Correia et al. (2010) define como atividade fundamental no 
desenvolvimento das cidades, com significativa importância na sustentação do estilo de vida 
da população, na manutenção e competitividade das atividades industriais e comerciais. 
 
Existem vários atores envolvidos com o transporte urbano de mercadorias, sendo que cada um 
possui seu próprio objetivo e se comporta de tal maneira no intuito de alcançar esse objetivo. 
O conceito de logística urbana visa à integração das diferentes perspectivas desses atores, que 
são definidos, por Taniguchi et al. (2001), como varejistas (recebimento de mercadorias), 
transportadores (transporte da mercadoria), população (vivem, trabalham e compram nas 
áreas urbanas) e administradores (promovem o desenvolvimento urbano). 
 
Os problemas relacionados à distribuição de mercadorias em âmbito urbano foram destacados 
por Ogden (1992), como congestionamentos, malha viária deficiente e operação de carga e 
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descarga inadequada, devido a fatores como dimensão dos veículos de carga, níveis de tráfego 
saturados, falhas em projetos e pavimento ruim. Macharis e Melo (2011) apontam conflitos 
entre as atividades urbanas e distribuição de mercadorias, gerando externalidades sociais, 
ambientais e econômicas, exigindo que soluções para a racionalização e eficiência do 
transporte de cargas estejam aliadas à mobilidade, qualidade de vida e sustentabilidade.  
 
Sinarimbo (2005) detalha possíveis soluções e boas práticas adotadas por transportadores, 
varejistas e administradores em cidades da Ásia e da Europa, como consolidação de 
mercadorias em centro de distribuição urbano, entrega noturna, restrições de acesso (baseadas 
no dia, horário, peso, etc.), faixas dedicadas para o tráfego de mercadorias, entre outros.  
  
2.1. Centro de Distribuição Urbana de Cargas 
Os centros urbanos de distribuição de carga (CDU) se configuram como uma das principais 
iniciativas da logística urbana para a mitigação dos problemas de transporte de cargas nas 
grandes cidades, com objetivo de reduzir o número de veículos de carga (Correia et al., 2010). 
Reduções em externalidades negativas com o uso de CDU foram destacadas por Quak (2008), 
aumentado os níveis de segurança e a eficiência econômica, quando implantados, segundo 
aplicação de metodologia proposta pelo autor. Reduções em consumo de combustível e em 
veículos de carga em circulação também foram apontadas pelo autor como benefícios que 
melhoram, ainda que indiretamente, o aspecto econômico do uso de um CDU. 
 
2.2. Restrição horária de circulação 
A circulação de veículos de carga vem sofrendo políticas de restrição horária nos grandes 
centros urbanos ao longo dos últimos anos, mediante a ideia de que a presença desses veículos 
em horários comercial e de pico gera um declínio nos níveis de serviço de tráfego. Entre os 
benefícios advindos da mudança para entrega fora-pico estão a redução dos custos da entrega 
e uma melhor performance ambiental. Os impactos advindos da restrição de veículos de carga 
foram analisados, por Castro e Kuse (2005), através pesquisa de entrevista com 
transportadores, nas Filipinas. Holguín-Veras (2008) identificou as condições ideais para que 
a entrega noturna tenha êxito.  
 
2.3. Faixa exclusiva para veículo de carga 
A segregação do tráfego de veículos leves e pesados vem sendo discutida nos últimos anos, 
sob o pretexto de melhorias em tempos de viagem, congestionamentos e poluição. Diversos 
benefícios advindos da implantação e uso de faixas exclusivas para veículos pesados são 
listados por Forkenbrock e March (2005), que incluem (1) redução do conflito automóvel-
caminhão, (2) aumento da eficiência dos veículos de carga e (3) maior confiabilidade na 
movimentação de cargas e (1) aumento da segurança, (2) redução do “desconforto” causado 
aos veículos pequenos pelos caminhões e (3) aumento da velocidade dos automóveis para 
usuários em geral. Rudra e Roorda (2013) avaliaram custos operacionais de faixas exclusivas 
para caminhões em vias arteriais através da comparação de diversos cenários, variando o 
volume de veículos pesados e do tráfego em geral.  
 
2.4. Pesquisas de opinião: preferências e percepções 
Devido ao alto grau de complexidade da atividade de distribuição de mercadorias, 
informações sobre preferências e percepções dos atores envolvidos se tornam essenciais, 
especialmente pelos interesses, geralmente, divergentes e, muitas vezes, conflitantes. Golob e 
Regan (1999) entrevistaram operadores de transporte sobre práticas que visam redução de 
congestionamentos, classificando-as de acordo com sua percepção de efetividade. Quak e De 
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Coster (2005) avaliaram as práticas de distribuição de mercadorias do ponto de vista dos 
lojistas, analisando diversos estudos de caso na Holanda.  
 
3. METODOLOGIA PROPOSTA 
A metodologia vinculada ao desenvolvimento da dissertação consiste em aplicação de 
pesquisas de entrevistas do tipo survey com os quatro atores envolvidos na logística urbana, 
sendo que o questionário aplicado aos administradores será aplicado também a especialistas. 
Os questionários desenvolvidos têm como objetivo obter informações referentes às 
percepções desses envolvidos sobre as boas práticas de distribuição urbana de mercadorias. 
 
A pesquisa aplicada aos residentes tem como objetivo identificar a percepção dos mesmos em 
relação à presença de veículos pesados nos centros urbanos, proporção de caminhões nas vias 
urbanas, idade da frota, tamanho dos veículos, entre outros. Além disso, a pesquisa contempla 
perguntas relativas à percepção das práticas de logística urbana adotadas atualmente nas 
cidades brasileiras. Foram entrevistadas 241 pessoas em questionário aplicado através da 
Internet e serão realizadas mais 160 entrevistas.  
 
Para os transportadores, a pesquisa está estruturada para identificar a percepção destes em 
relação a congestionamentos, prejuízos para a operação em termos de acréscimo de custo, e 
analisar a aceitação de soluções como faixa exclusiva para veículos de carga e entrega 
noturna. Para tal, propõe-se investigar a disposição do transportador em pagar por um serviço, 
visando que esse valor a ser pago seria recuperado através de ganhos de tempo e melhorias na 
operação, contribuindo para a eficácia da medida ou prática proposta. Foram entrevistados 
293 transportadores, através de questionário aplicado na área central de Belo Horizonte, 
dentro dos limites da Av. do Contorno.  
 
A pesquisa aplicada aos varejistas contempla questões sobre entrega de mercadorias e de 
custos adicionais associados à atividade. As práticas de logística urbana adotadas atualmente 
impactam o custo final para os lojistas em duas categorias diferentes, direta e indiretamente, 
sendo esses impactos e o nível de aceitabilidade das práticas analisados pela pesquisa. Foram 
entrevistados 335 varejistas, através de questionário aplicado na área central de Belo 
Horizonte, dentro dos limites da Av. do Contorno.  
 
No que diz respeito ao poder público, a pesquisa contempla questões referentes às práticas de 
logística urbana, como entrega noturna e restrição de circulação de veículos pesados, assim 
como possíveis incentivos financeiros ou fiscais para promover a adesão dos envolvidos a tais 
práticas. Ainda, para analisar as diferenças de percepções e tendências entre administradores e 
especialistas da área, ao segundo grupo será aplicado questionário similar ao aplicado ao 
primeiro. Pretende-se conduzir a pesquisa através de questionário aplicado pessoalmente, 
estruturado e semi-estruturado, para 20 profissionais dos dois grupos mencionados.  
 
De posse dos dados tabulados de todos os envolvidos, será realizada análise estatística para 
relacionar as práticas que melhor se adequem à realidade do centro urbano analisado, no caso, 
a cidade de Belo Horizonte. 
 
4.  RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS E DISCUSSÃO 
Atualmente, o desenvolvimento do trabalho se encontra na análise de dados parciais referente 
à população, na aquisição de dados de transportadores e varejistas e no planejamento da 
execução de pesquisa piloto com o poder público e especialistas.  
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4.1. Resultados e discussões: População – Dados parciais 
Sobre a percepção dos entrevistados em relação à presença de caminhões no tráfego urbano, a 
maioria percebe a existência de muitos veículos de carga nos horários de pico (57%) e que o 
percentual na frota de veículos é alto (47%). Além disso, percebe-se que o caminhão polui 
muito quando circula na área central (78%), porém apenas uma pequena parte dos 
entrevistados considera que os caminhões representam um problema na cidade (23%), 
creditando ao excesso de automóveis (85%) os problemas de circulação. 
  
No que se refere a práticas para a distribuição de mercadorias, a restrição de circulação de 
veículos pesados é bem avaliada para melhorar a fluidez do tráfego na área central (71%), 
diminuir os níveis de poluição (67%) e melhorar a segurança viária (77%) Ainda, os veículos 
pesados devem ser proibidos de circular em horários de pico (58%), mas não em horário 
comercial (51%). Em relação à entrega noturna, é possível afirmar, de acordo com o resultado 
das entrevistas, que é uma prática bem aceita pelos residentes, com a percepção de que essa 
medida melhora a fluidez do tráfego (85%) e diminui congestionamentos (76%). Em termos 
da operação de carga/descarga e os impactos negativos gerados, grande parte da população 
entende que o caminhão é causa de congestionamento quando realiza a operação (82%), além 
de perceber que deveria existir um local específico para que o veículo de carga realize essa 
operação (92%). Apesar da percepção de que o fato de veículos de carga transitar em conjunto 
com veículos de passeio piora as condições de trânsito (83%), a população não acredita que a 
criação de pistas, faixas ou vias exclusivas para o tráfego de veículos pesados é uma boa 
medida para a melhoria das condições de trânsito (26%). 
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