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Resumo:  
A distribuição urbana de mercadorias é a cada dia mais impactante para as cidades. A 
compreensão do processo de distribuição urbana de mercadorias é indispensável para o 
desenvolvimento de políticas que propicie o equilíbrio entre as necessidades da população, 
no que tange ao abastecimento urbano e os impactos negativos gerados por essa atividade. 
Isto levou a alguns países ao desenvolvimento de projetos alternativos para distribuição na 
área urbana, denominada logística urbana, na qual as áreas de planejamento e gestão dos 
fluxos logísticos são abordadas como meios para encontrar soluções aos problemas em 
busca de paridade entre responsividade e custos (sociais e de processo). Entretanto, a 
literatura ainda se mostra insipiente de pesquisas na análise do desempenho da logística 
urbana. Assim, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo para avaliar 
o desempenho da logística urbana e suas partes componentes, com ponderação de quais 
são consideradas de maior relevância na configuração de atividades eficientes, responsivas e 
sustentáveis. O estudo é do tipo exploratório-descritivo qualitativo e quantitativo, utilizando 
o procedimento de levantamento (survey) transversal autoadministrado, no qual o 
questionário ficou disponível online. Foram questionados 575 profissionais de empresas, 
divididas entre expedidores, operadores logísticos e transportadoras atuantes no cenário 
brasileiro, selecionados aleatoriamente. Os dados obtidos foram analisados pela técnica de 
Modelagem de Equações Estruturais (Structural Equation Modeling – SEM) baseado em 
Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least Squares – PLS). Apresentou-se um modelo 
matemático formando por 3 variáveis latentes exógenas: (i) histórico de relacionamento, (ii) 
reuniões e (iii) parâmetros urbanísticos; e, 3 endógenas: (i) colaboração, (ii) fatores-chave e 
(iii) desempenho da logística urbana. Após teste do modelo utilizando equações estruturais, 
5 das 8 hipóteses propostas no modelo teórico foram suportadas, porém, 7 hipóteses foram 
mantidas no modelo final. Os resultados mostraram que as variáveis latentes colaboração, 
fatores-chave e parâmetros urbanísticos tiveram significância para antever o desempenho 
da logística urbana em 57,8%, pondo em evidência a magnitude das cargas fatoriais externas 
do último e ainda demonstrando a importância de soluções integradas. O modelo 
apresentou contribuições relevantes para o refinamento da teoria e contribuições práticas 
para apoiar o gerenciamento da distribuição de mercadorias na área urbana. 
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