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Urban and City Logistics: 
Relações centrais entre cargas e áreas urbanas

Urban Logistics
(Uso do solo)

A cidade como unidade de 
produção, consumo e 

distribuição

City Logistics
(Transporte)

Estratégias para garantir a 
distribuição de cargas

(“última milha”)

Dr. Jean-Paul Rodrigue, Dept. of Global Studies & Geography, Hofstra University



O que é o 
novo em
logística?



The question is not whether a fashion brand needs to be both 
online and offline. The question is how big you want to be in 
the two worlds.

Fang Jianhua, founder of Chinese fashion retailer Inman.

Wall Street Journal, 23 feb 2017



O colapso do varejo físico



Venda direta de medicamentos da 

Amazon

Melanie Evans, Nov. 29, 2018

O aplicativo, desenvolvido por uma empresa separada 

chamada Xealth Inc. permite que os médicos escolham 

quais medicamentos recomendar e enviem a lista de 

produtos para um paciente por e-mail. O e-mail direciona 

o paciente para um site com fotos de produtos, 

descrições e links recomendados para compra na 

Amazon.

Farmácias físicas

Vendas on-line



Venda de móveis on-line

Catherine Romano, Dec. 13, 2018

Enquanto os americanos mais velhos relutam em comprar 

itens de design on-line, a Geração Y inspirou varejistas a 

fazerem as vendas digitais diretas ao consumidor, que 

reduzem o risco, reduzem os custos e ampliam a 

conveniência.

"Basicamente, eu não vejo risco", disse Eddy Bañuelos, 

estudante de farmácia de Chicago, de 24 anos, sobre 

pagar US $ 1.045 por um sofá que ele nunca tinha 

sentado ou tocado. 



Custos com a logística atingiram a US$1,5 tri em 2017 e 

atingiram a 7,9% do PIB americano

Erica Phillips, Jun. 19, 2018

Os custos aumentaram 

significativamente com transportes e 

armazéns.

Os custos aumentaram 6,2% em 

relação a 2016.

Os custos de cada milha 

aumentaram de 20 a 30% no 

período.

As vendas on-line cresceram 15,5%.



Novas
orientações

de 
desempenho
na logística



Os desafios da logística do comércio eletrônico

 Cumprimento de prazos

 Pedidos corretos – precisão e redução de devolução

CDs e armazéns

250 pedidos

Paletes e caixas

 Entregas rápidas – de dias para horas 

 Entregas com baixa densidade – poucos itens em cada endereço

 Competição em preço

 Otimização permanente de rotas e distribuição dos estoques



Logística de distribuição nos 
meios urbanos



Mais cara e de maior exigência na (da) 
logística

Última milha



Logística inclusiva...

Entregas para endereços de 

difícil acesso ou destinatários 

sem endereço fixo

Ger ou Yurt ficam fora de Ulaanbaatar, Mongólia. Um punhado de startups como what3words estão trabalhando para resolver 

o desafio de entregar pacotes para os clientes que não têm endereços fixos na Mongólia, Brasil e várias outras regiões

Startups, como what3words, 

Fetchr e OkHi, tentam ligar 

vendedores a muitos clientes que 

não têm endereço

Erica E. Phillips, July 15, 2016

goo.gl/YTw1nh





Custos crescentes da logística urbana e 
queda da qualidade de vida



Mobilidade urbana e a logística do comércio 
eletrônico

 Priorização do trânsito para pessoas

CDs e armazéns

250 pedidos

Paletes e caixas

 Diminuição do drop size (número de itens entregues em cada parada) e 

aumento da frequência das entregas B2B, mais a dinamização do C2C

Custos crescentes por item entregue

 Segurança e roubo de cargas: mais fracionamento e mais veículos para 

as entregas
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Missão, Visão e Valores

Desenvolvimento de 
conhecimento e de 

soluções que 
favoreçam a 

qualidade de vida nas 
cidades

Integrar indivíduos e 
empresas que 

compartilham o 
mesmo espaço das 
cidades para buscar 
soluções logísticas

Desenvolver estudos 
e apresentar 

soluções amparados 
na imparcialidade e 
ética científicas, sob 

os pilares da 
sustentabilidade, da 

mobilidade e da 
qualidade de vida



Áreas prioritárias de pesquisas

Entre as áreas prioritárias para o desenvolvimento de estudos, pesquisas e atividades, podem ser elencados:

 Desenvolvimento de diagnósticos setoriais sobre suprimentos e distribuição de cidades e regiões

 Desenvolvimento de estudos para subsídios à elaboração de políticas públicas

 Estudos socioeconômicos de demanda e localização de atividades empresariais

 Desenvolvimento de estudos a respeito da movimentação de mercadorias e pessoas inter e

intrarregionais

 Capacitação de pessoas nos órgãos públicos para a gestão da informação de fluxos urbanos e

interurbanos

 Estudos de custos e precificação de atividades logísticas em áreas urbanas

 Plano de operações para novos negócios
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