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Resumo: Durante os últimos anos a distribuição urbana de produtos do e-commerce consumer to 

consumer (B2C) trouxe mudanças para a logística nas cidades como novos desafios socioeconômicos 
e ambientais. Por outro lado, a sustentabilidade e os elevados níveis de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) associados ao transporte de mercadorias não têm sido considerados. Para ajudar a suprir 
essa lacuna, este revisa a literatura que trata das abordagens utilizadas na sustentabilidade ambiental 
das entregas urbanas de produtos do e-commerce B2C e responde à seguinte questão de pesquisa: 
Quais são as principais abordagens utilizadas para promover a sustentabilidade ambiental das entregas 
urbanas? Em resposta, a revisão sistemática da literatura aqui desenvolvida aponta para duas 
principais abordagens: a primeira está centrada no transporte propriamente dito e a segunda está 
centrada no comportamento do consumidor, propondo o seu engajamento a partir de um consumo 
consciente e pela preferência por opções de entregas mais corretas ambientalmente. 

 

Palavras-chave: comportamento do consumidor, e-commerce, entregas urbanas, revisão sistemática, 

sustentabilidade. 
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1. Introdução  

 
Existem vários benefícios associados ao e-commerce, como a variedade de 

produtos, os preços competitivos, as entregas eficientes e a conveniência (CARRILLO 

et al., 2014; XU et al., 2016). De acordo com o relatório Digital 2021: Global Digital 

Overview, o número de consumidores que compraram produtos via e-commerce em 

2020 foi de, aproximadamente, 3,47 bilhões de pessoas, o equivalente a 44,5% da 

população global (HOOTSUITE, 2021). Durante a pandemia da COVID-19, em 2020, 

o valor total do mercado global de e-commerce consumer to consumer (B2C) foi de, 

aproximadamente, US $ 2,44 trilhões (HOOTSUITE, 2021). Entretanto, ele provoca 

impactos ambientais ao longo da cadeia de suprimentos (CS) (CHEN et al., 2017; 

ZENG et al., 2019), principalmente, por meio das atividades logísticas 

(MANGIARACINA et al., 2015).  

Com relação à logística do e-commerce B2C, principalmente as atividades de 

transporte para a entrega dos produtos aos consumidores, mais conhecida como 

entregas de última milha, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes 

dos veículos movidos a combustíveis fósseis, constituem um entrave à 

sustentabilidade e precisam ser mitigadas (MUÑUZURI et al., 2018). Devido ao 

aumento do comércio digital nos últimos anos, a quantidade de produtos a serem 

distribuídos e entregues diretamente aos consumidores também aumentou e fez com 

que a logística se tornasse ainda mais desafiadora do ponto de vista econômico e 

ambiental (CASTILLO et al., 2018). A intensificação do volume de pedidos tem 

colocado pressão adicional sobre um elemento-chave do B2C e-commerce que é a 

velocidade de entrega dos produtos (MANERBA et al., 2018; GUO et al., 2019). Isso 

reflete diretamente nos custos ambientais da logística, ainda que, em muitas situações 

esse ônus ambiental não seja considerado no processo de tomada de decisão 

(NOGUEIRA et al., 2021).  

Portanto, este trabalho em como objetivo revisar de forma sistemática a 

literatura que trata das abordagens utilizadas na sustentabilidade ambiental das 

entregas de produtos do e-commerce B2C, respondendo à seguinte questão de 

pesquisa: Quais são as principais abordagens utilizadas para promover a 

sustentabilidade ambiental das entregas urbanas? Este artigo está organizado da 

seguinte forma: a seção 2 apresenta a metodologia adotada; a seção 3 mostra os 

resultados; a seção 4 discute os achados dessas pesquisas à luz da literatura 
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encontrada; e, por fim, a seção 5 conclui a pesquisa com suas contribuições e 

perspectivas para pesquisas futuras. 

 

2. Metodologia 
 

Após a definição do tema de pesquisa, a revisão sistemática da literatura seguiu 

a proposta MUKA et al. (2019), tendo sido realizadas algumas adaptações. A Figura 

1 mostra o painel metodológico que foi dividido em cinco fases: (i) formulação da 

questão de pesquisa; (ii) localização e seleção dos estudos; (iii) avaliação crítica dos 

estudos; (iv) coleta e análise dos dados e; (v) interpretação dos dados. 

 

Figura 1: Painel metodológico da revisão sistemática 

 
Fonte: Os autores, 2022. 

 

Na primeira fase, a questão de pesquisa e o objetivo do estudo foram definidos 

a partir de uma varredura da literatura para a identificação de uma lacuna de pesquisa 

e, em seguida, definiu-se a estratégia de pesquisa. 
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Na segunda fase, a estratégia de pesquisa compreendeu a localização nos 

bancos de dados e a seleção dos estudos. A seleção incluiu periódicos científicos de 

interesse para a área em SCOPUS e Web of Science. Os parâmetros de pesquisa 

foram aplicados no campo de pesquisa título, resumo ou palavras-chave, com a 

restrição de intervalo de tempo de 2010 a 2021, com o objetivo de identificar as 

tendências observadas mundialmente na última década. A identificação de palavras-

chave para busca resultou na seguinte estrutura: (“e-commerce” OR “last mile” OR 

“last-mile”) AND (“deliver*” OR “distribution*” OR “transport*”) AND (“sustain*” OR 

“emission*”). Essa combinação de palavras-chave foi escolhida para identificar os 

estudos que propõem diferentes abordagens para as entregas urbanas. 

Todas as referências e resumos coletados foram inseridos em um único arquivo 

com o auxílio de software de apoio. Realizou-se a remoção de registros duplicados 

para reduzir a carga de trabalho ao rastrear títulos e resumos. Os textos completos 

das referências selecionadas com base em títulos e resumos foram recuperados. 

Após a recuperação dos textos, os artigos foram examinados usando os critérios de 

seleção definidos para selecionar aqueles que seriam incluídos na revisão 

sistemática. 

Na terceira fase, os critérios de seleção definidos foram agrupados em três 

etapas. Na primeira seleção, os critérios para inclusão ou exclusão de estudos foram 

definidos com base no título e no resumo, identificando se o mesmo abordava ou não 

o tema proposto. Na segunda seleção, os critérios de elegibilidade e análise dos 

estudos definidos foram texto completo, idioma, tipo de documento e tipo de fonte. 

Foram eleitos apenas os estudos que atenderam a todos os critérios. Na terceira 

seleção, procedeu-se a análise do texto completo para incluir apenas aqueles que 

respondiam à questão de pesquisa proposta. 

Procurou-se referências bibliográficas adicionais. As referências foram 

revisadas para estudos relevantes citados nelas (busca direta) ou por estudos de 

triagem que citaram os artigos (pesquisa inversa). Para as referências selecionadas 

dessas fontes, realizou-se nova rodada de verificação de referências, eliminação de 

duplicatas e recuperação e triagem de textos completos.  

Posteriormente, foi desenhado o formulário para extrair os seguintes dados 

pertinentes dos estudos selecionados: (1) características gerais do estudo, como 

nome(s) do(s) autor(es), ano de publicação e país; (2) métodos para a coleta de dados 
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e métodos de avaliação e análise de dados; (3) tipos de veículos utilizados, quando 

foi o caso; (4) abordagem do estudo; (5) resultados obtidos e; (6) benefícios e 

oportunidades nos eixos econômico, ambiental e social.  

Em seguida, a lista de seleção final e o desenho do fluxograma foram 

elaborados. Os artigos selecionados até esta etapa se tornaram os artigos finais 

incluídos na revisão sistemática. O formulário de coleta predefinido foi aplicado para 

extrair os dados contidos nos estudos incluídos. Para facilitar o processo analítico, ao 

extrair os dados foram utilizadas abreviações claras, definições consistentes e 

conteúdo breve. Os dados do banco de dados recém-formado foram agrupados, 

importados para um programa de avaliação estatística (Excel) e preparados para 

análise. Realizou-se a síntese descritiva baseada, principalmente, em palavras e texto 

para resumir e explicar os resultados em um fluxograma. As principais características 

e resultados dos estudos incluídos foram apresentados por grupo utilizando um critério 

de comparação. 

Logo depois, o fluxograma foi preenchido, conforme mostrado na Figura 2, 

contendo informações sobre (1) o número de estudos excluídos com base na busca 

por título e resumo; (2) o número de textos completos selecionados; (3) o número de 

estudos excluídos após a avaliação do texto completo com os motivos da exclusão 

citando o número de estudos excluídos por cada motivo; e (4) o número de estudos 

incluídos na revisão sistemática. 

Por fim, realizou-se uma atualização da busca para identificar os artigos 

publicados recentemente, pois o intervalo entre o início da busca nas bases de dados 

bibliográficos e a finalização do estudo foi entre 6 a 12 meses. Ressalta-se, ainda, que 

a prazo da pesquisa e a inclusão de novos trabalhos foi em janeiro de 2022. Dessa 

forma, as pesquisas indexadas nas bases após essa data não poderiam ser incluídas 

no presente trabalho.  
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Figura 2: Fluxograma de seleção de estudos 

 

Fonte: Os autores, 2022. 

 

 

3. Resultados  
 

3.1 Análise descritiva 
 

A Figura 3 apresenta a cronologia das pesquisas sobre entregas urbanas 

sustentáveis. A frequência de estudos por ano não apresenta um padrão regular, 

oscilando bastante ao longo do período. Foram os anos de 2018 e 2019 os que 

apresentaram o maior número de estudos. No ano de 2020 o número de estudos 

apresentou uma redução considerável em relação ao ano anterior (sendo 2020 um 

ano em que a pandemia da COVID-19 impactou o desenvolvimento de inúmeros 

trabalhos ao redor do mundo); contudo, em 2021 já é possível observar um novo 

aumento no número de estudos. 
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Figura 3: Distribuição dos artigos por ano 

 

Fonte: Os autores, 2022. 

 

A Figura 4 apresenta o número de estudos por país. Os cinco países que mais 

publicaram Estados Unidos da América, China, Itália, Reino Unido e Bélgica, juntos 

representaram, aproximadamente, 73% das pesquisas. A China e o Brasil, países em 

desenvolvimento, se destacam entre os dez primeiros países, contando com oito e 

três pesquisas, respectivamente. 

 

Figura 4: Distribuição de artigos por país 

 

Fonte: Os autores, 2022. 

 

3.2 Análise sistemática 
 

Nessa seção apresenta-se a revisão sistemática da literatura do núcleo final de 

artigos. A partir da leitura e análise dos textos completos das pesquisas, as referências 

foram registradas no Apêndice A, contendo as seguintes informações: autor, país, 

método de coleta de dados, método de avaliação, tipo de veículo, tipo de abordagem 

e benefícios/oportunidades (econômicas, ambientais e sociais). 
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4. Discussão 
 

A discussão dos artigos foi dividida em duas partes. Na primeira, os estudos 

são agrupados para análise em função das principais abordagens encontradas, ou 

seja, Logística, Consumidor e Logística/Consumidor. Esses três grupos foram 

selecionados pois, juntos, correspondem a 97% dos artigos, conforme mostra a Figura 

5. Na segunda parte, responde-se à questão de pesquisa. 

 

Figura 5: Publicações por abordagem 

 
Fonte: Os autores, 2022. 

 

4.1 Abordagens para a sustentabilidade ambiental das entregas urbanas  

 

Logística 

Diversas estratégias e políticas têm sido desenvolvidas e aplicadas ao longo 

da CS e da logística urbana com o objetivo de superar os atuais desafios de 

sustentabilidade ambiental. Entre eles, algumas pesquisas tiveram como foco a 

substituição de meios de transporte convencionais por outros mais adequados 

ambientalmente. Como exemplo, a utilização de veículos elétricos e bicicletas 

elétricas, quando possível, representam boas alternativas porque possuem baixas 

taxas de consumo energético que contribuem para a redução dos impactos ambientais 

(ZHANG; ZHANG, 2013; SIRAGUSA et al., 2020; LORCA; MOECKEL 2021). O uso 

de triciclos também representa uma alternativa competitiva em termos de tempo, custo 

e eficiência energética quando comparado aos veículos motorizados, devido ao 

crescimento do transporte intraurbano causado pelo e-commerce (ANDERLUH et al., 

2016). Já a utilização de bicicletas de carga pode proporcionar benefícios tanto para 

empresas, devido à redução de custos operacionais, como para a qualidade de vida 

na cidade, uma vez que reduz congestionamentos e emissões de GEE (ARNOLD et 

al., 2018). A mobilidade compartilhada (transporte integrado de pessoas e 
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mercadorias) também é uma alternativa para lidar com os desafios de sustentabilidade 

das entregas de produtos, pois permite o fornecimento de serviços eficientes de 

entrega porta-a-porta ao mesmo tempo em que atua como uma solução sustentável 

ambientalmente já que reduz o fluxo de veículos dentro da cidade (BEIRIGO et al., 

2018; QI et al., 2018). 

Os estudos com ênfase na sustentabilidade ambiental do e-commerce a partir 

da logística também evidenciaram outras oportunidades econômicas, ambientais, 

conforme descrito a seguir. No eixo econômico, as principais oportunidades 

encontradas foram redução de custos logísticos, custos operacionais, custos externos 

e tráfego congestionado. No eixo ambiental, a principal oportunidade consistiu na 

possibilidade de redução de emissões de CO2 e outros GEE. No eixo social, poucos 

trabalhos consideraram comportamento de compra do consumidor (motivações e 

preferências no sentido estético), qualidade de vida e comportamento do consumidor. 

Diversas metodologias foram utilizadas para a demonstração de alternativas 

que podem tornar a logística mais correta ambientalmente. Algumas pesquisas 

utilizaram métodos de avaliação tais como os estudos numéricos, análises 

estatísticas, estudos de caso, modelo de otimização e avaliação do ciclo de vida do 

produto. Contudo, nos estudos sobre CS/Logística e entregas sustentáveis de 

produtos, a simulação tem sido o método de avaliação mais utilizado, recebendo 

destaque justamente por ser capaz de incorporar as características dos sistemas 

logísticos e gerar diversos cenários a partir de diferentes fontes de dados, tais como 

observações de campo, dados públicos ou dados da literatura.  

 

Consumidores 

Embora o gerenciamento sustentável da CS tenha sido tradicionalmente 

estudado sob a perspectiva do arranjo logístico, pesquisas recentes evidenciam que 

o engajamento do consumidor também é necessário para tornar uma CS realmente 

sustentável envolvendo seus diversos elos (JALLER; PAHWA, 2020). Nesses 

estudos, os pesquisadores acreditam que a mudança de hábitos de compra dos 

consumidores eletrônicos pode contribuir para reduzir os impactos ambientais das 

entregas de produtos (Manerba et al., 2018). Dessa forma, a ênfase está na 

conscientização dos consumidores eletrônicos sobre as implicações ambientais de 

seus comportamentos de compra, tais como as emissões de GEE geradas nas 



10 
Universidade Candido Mendes - UCAM Campos - https://www.ucam-campos.br 

diversas etapas da CS e, principalmente nas entregas urbanas SCHLEIDEN; 

NEIBERGER, 2019).  

Dentre os achados na literatura, pesquisadores compartilham a ideia de que a 

mudança dos hábitos dos consumidores é necessária para enfrentar os desafios 

ambientais, ao nível individual e social, começando com o aumento da 

conscientização do problema ambiental por meio da educação para, com isso, 

fortalecer o comportamento sustentável (OLÁH et al., 2018; PENZ et al., 2019). 

Estudos nessa área mostraram que fatores demográficos como renda e escolaridade 

influenciam nas escolhas dos consumidores por entregas com baixa emissão de 

carbono (CHUANMIN et al., 2014). Semelhantemente, outros fatores demográficos, 

como idade e gênero também podem influenciar atributos de compra/entrega, tais 

como a velocidade, o prazo e o custo das entregas no varejo online (NGUYEN et al., 

2019). A compreensão de semelhanças/diferenças entre consumidores eletrônicos 

são uma forma de as empresas se manterem competitivas, sendo capazes de formular 

estratégias de venda e de distribuição de produtos adequadas aos seus públicos-alvo 

e que estejam alinhadas com interesses não apenas econômicos, mas ambientais 

(LIM; CHAM, 2015). 

A construção da responsabilidade do consumidor por uma sustentabilidade 

multidimensional deve reunir aspectos ambientais, sociais e econômicos (BUERKE et 

al., 2017). Os estudos com ênfase na sustentabilidade ambiental a partir dos 

consumidores eletrônicos evidenciaram algumas oportunidades econômicas, sociais, 

conforme descrito a seguir. No eixo econômico, as principais oportunidades 

encontradas foram custos, custos operacionais, estratégias de marketing, economia 

compartilhada, custos externos e tráfego congestionado. No eixo ambiental, a 

principal oportunidade consistiu na possibilidade de redução de emissões de CO2 e 

outros GEE, transporte verde, CS sustentável e mobilidade urbana sustentável. No 

eixo social, os pesquisadores consideraram consciência do consumidor, 

comportamento do consumidor, comportamento de compra do consumidor, 

preferência do consumidor e qualidade de vida. 

Quando se trata de estudos voltados para consumidores eletrônicos, a principal 

metodologia empregada para a coleta de dados tem sido pesquisa de questionário e 

para métodos de avaliação as análises estatísticas. Outros métodos para coleta de 
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dados também foram empregados, tais como como dados públicos, entrevistas 

pessoais, observações de campo e modelos de decisão. 

A literatura mostra que os varejistas sempre têm motivação para a 

implementação de estratégias ecológicas quando os consumidores apresentam 

preferências ou atitudes sustentáveis; portanto, a sustentabilidade centrada no 

consumidor tornou-se uma tendência em pesquisas sobre gerenciamento sustentável 

da CS. Isso porque a exibição dos impactos ambientais das entregas urbanas aos 

consumidores eletrônicos torna-os mais propensos a escolherem entregas mais 

corretas ambientalmente (IGNAT; CHANKOV, 2020). A participação do consumidor é 

essencial para fechar o ciclo de sustentabilidade da CS, porque clientes 

(compradores) e consumidores (usuários) são as partes interessadas que mais podem 

influenciar o desejo dos varejistas pela implementação de CS sustentáveis, isto é, o 

consumidor é quem dita o ritmo das transações comerciais (BJØRGEN, et al., 2021).   

 

Logística/Consumidores 

Dada a complexidade da logística do e-commerce B2C, as alternativas 

sustentáveis devem integrar todas as partes interessadas (públicas e privadas, bem 

como o comportamento do consumidor) e suas compensações em todas as fases do 

planejamento logístico, especialmente durante as entregas urbanas (EDWARDS et 

al., 2010). Dentro do tema das entregas urbanas sustentáveis, alguns estudos 

abordaram ao mesmo tempo aspectos diretos da logística e aspectos relacionados 

aos consumidores eletrônicos. Os comportamentos ambientais dos consumidores 

eletrônicos podem ocorrer por meio de duas situações: tanto pela preferência a 

aquisição de produtos ambientalmente corretos (que buscam a mitigação dos 

impactos ambientais ao longo do seu ciclo de vida) como pela preferência à prestação 

de serviços ambientalmente corretos, como é o caso do transporte sustentável (LIM; 

CHAM, 2015; NOGUEIRA t al., 2021).  

Na primeira situação, o foco está na compreensão das preferências dos 

consumidores eletrônicos em adquirir produtos que contribuam para a 

sustentabilidade ambiental quando comparados a outros produtos, como por exemplo, 

a preferência por aqueles que utilizam embalagens reutilizáveis, recicláveis ou 

biodegradáveis ou que possuam matérias-primas, componentes e/ou processos de 

fabricação ambientalmente corretos (VAN LOON et al., 2015). Na segunda situação, 

a investigação das preferências dos consumidores baseia-se em adotar determinadas 
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opções de entregas, considerando os diferentes modos de transporte (como 

transporte compartilhado, pontos de coleta e retorno e estações de entrega 

automatizadas) (RAI et al., 2019).  

Em uma análise mais profunda, alguns estudos enfatizam a importância de os 

consumidores terem conhecimento prévio dos potenciais impactos ambientais 

provocados pelas entregas de seus produtos, como forma de levá-los a tomarem 

decisões mais conscientes durante as compras online, favorecendo uma organização 

e distribuição mais sustentável das mercadorias pelos fornecedores de serviços 

logísticos (RAI et al., 2019b). Nesse caso, a ênfase está na flexibilização de tempos 

de entrega, como forma de favorecer a consolidação de produtos nos veículos e 

reduzir as emissões de GEE (NOGUEIRA et al., 2021).  

Uma abordagem baseada na investigação de preferências/comportamentos de 

consumidores eletrônicos está centrada não só em fatores econômicos, mas também 

em fatores ambientais e sociais. Algumas pesquisas evidenciaram oportunidades 

nesses três eixos abrangendo os seguintes tópicos: custo logístico (área econômica), 

redução de CO2 e outros GEE (área ambiental) e comportamento/preferência do 

consumidor (área social). Quando se trata de estudos voltados para 

logística/consumidores, as principais metodologias empregadas para a coleta de 

dados têm sido observações de campo e pesquisa de questionário. Outras 

metodologias também foram utilizadas, como dados públicos e especialistas. 

 

4.2 Questão de pesquisa 

 

O levantamento bibliográfico realizado serviu para mostrar como a 

sustentabilidade das entregas de e-commerce B2C tem sido explorada e quais são as 

tendências nesse campo de estudo, principalmente em relação aos eixos econômico, 

ambiental e social, conforme mostrado na Figura 6.  
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Figura 6: Publicações de acordo com benefícios e oportunidades  

 

Fonte: Os autores, 2022. 

 

Conforme a questão de pesquisa proposta no presente estudo, as principais 

abordagens utilizadas para promover a sustentabilidade ambiental das entregas 

urbanas podem ser divididas em dois grupos. No primeiro, o foco é a substituição de 

meios de transporte convencionais por outros mais corretos ambientalmente. As 

principais estratégias de transporte empregadas para a contenção dos impactos 

ambientais da incluem a utilização de veículos não-motorizados, a substituição de 

veículos movidos a combustíveis fósseis por veículos elétricos, o uso de pontos de 

coleta e de entrega de mercadorias, a mobilidade compartilhada, ou ainda, a busca 

pelo aumento da eficiência nas entregas bem-sucedidas. No segundo, o foco está no 

engajamento dos consumidores eletrônicos por meio de escolhas por entregas 

sustentáveis. Nesse caso, a principal estratégia é o estímulo a um comportamento 

sustentável dos consumidores eletrônicos durante a realização das compras. Trata-

se a questão comportamental como um aspecto-chave para o sucesso da 

sustentabilidade da CS e do e-commerce B2C em função de um consumo consciente 

(produtos ecologicamente corretos) e/ou sugerindo a preferência por serviços de 

entrega com baixa emissão de carbono.  

Em relação aos aspectos metodológicos encontrados na literatura, constatou-

se que as técnicas de simulação têm sido amplamente aceitas em pesquisas sobre o 



14 
Universidade Candido Mendes - UCAM Campos - https://www.ucam-campos.br 

transporte urbano, permitindo a exploração de diversos cenários logísticos pela 

combinação e alteração de importantes variáveis e parâmetros de um sistema de 

transporte. Fatores como a carga transportada, as distâncias percorridas, os prazos 

de entrega e os tipos de veículos podem ser incorporados em modelos 

computacionais gerando resultados que podem direcionar o desenvolvimento de 

estratégias de transporte sustentável. Evidenciou-se, ainda, a aplicação de 

questionários como um método bastante adequado quando se trata de pesquisas de 

opinião, intenção e/ou preferência de consumidores, desde que observados 

cuidadosamente os procedimentos de elaboração, aplicação e análises (Figuras 7 e 

8). 

 
Figura 7: Publicações por método de coleta de dados 

 

Fonte: Os autores, 2022. 

 

Figura 8: Publicações por método de avaliação 

 

Fonte: Os autores, 2022. 
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5. Conclusões 

 

Há uma tendência para alternativas mais sustentáveis para as entregas 

urbanas com melhorias na logística de distribuição através da participação de 

consumidores eletrônicos através de um consumo consciente. Nesse sentido, a busca 

pela sustentabilidade ambiental das entregas vai além da abordagem tradicional que 

delimita a consideração para a substituição de veículos movidos a combustíveis 

fósseis por veículos elétricos ou não-motorizados, técnicas de roteamento ou 

economia compartilhada. A ampliação da participação dos consumidores nas 

entregas urbanas sustentáveis busca conciliar aspectos econômicos, ambientais e 

sociais na escolha de alternativas para entregas com base no potencial de 

conscientização que pode ser transformado em comportamento de fato. O grande 

desafio é transformar a conscientização do problema ambiental em um 

comportamento pro-ambiental. 

A partir disso, sugere-se que trabalhos futuros possam ampliar essa pesquisa 

através de entrevistas, grupos focais, estudos de caso para avaliar a disposição dos 

consumidores para comportamentos sustentáveis considerando diferentes cenários e 

condições, tais como, custos, categorias de produtos, níveis de urgência, condições 

sociodemográficas, regionais e culturais. Outros pesquisadores podem, ainda, ampliar 

a investigação sobre as entregas urbanas sustentáveis com consumidores eletrônicos 

através de questionários estruturados. Questões como as preferências e níveis de 

motivação para comportamentos pró-ambientais podem ser investigadas em função 

de condições de entrega ou ainda propor uma categorização de níveis de consciência 

de consumidores eletrônicos e as condições relevantes para despertar sua 

conscientização ambiental.  

Por fim, dadas as mudanças que ocorreram ao redor do mundo em função da 

pandemia da COVID-19 que aumentou o número de usuários do e-commerce B2C e 

afetou os sistemas de transporte, fica a oportunidade para outros estudos 

identificarem novas tendências de produção e de consumo que tendem a afetar a 

sustentabilidade em todos os elos da CS em um mundo pós-pandemia.    
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do consumidor 

Ignat; Chancov 
(2020) 

Estados 
Unidos e 
China 

Pesquisa de 
questionário 

Análise 
estatística 

- Consumidor 
Economia 
compartilhada 

CS 
sustentável 

Comportamento 
do consumidor 

Cortes et al. 
(2020) 

Estados 
Unidos  

Observações de 
campo 

Simulação/ 
Estudo de 
caso 

Caminhão Logística 
Custo 
operacional 

- - 

Schleiden; 
Neiberger 
(2019) 

Alemanha 
Pesquisa de 
questionário 

Análise 
estatística 

- Consumidor - 
Redução das 
emissões de 
GEE  

Comportamento 
do consumidor 

Rai et al. 
(2019b) 

Bélgica 
Observações de 
campo 

Estudo de 
caso/ 
Análise 
estatística 

- 
Logística 
/Consumidor 

Custo externo 
Redução das 
emissões de 
CO2  

Comportamento 
do consumidor 

Rai et al. 
(2019a) 

Bélgica 
Pesquisa de 
questionário online 

Simulação - 
Logística 
/Consumidor 

Custo logístico 
Redução das 
emissões de 
CO2  

Preferência do 
consumidor 

Perboli et al. 
(2019) 

Canadá e 
Itália 

Observações de 
campo 

Simulação Múltiplos Logística 
Custo 
operacional 

Redução das 
emissões de 
CO2  

- 

Penz et al. 
(2019) 

Áustria 
Pesquisa de 
questionário online 

Análise 
estatística 

- Consumidor - 
Redução das 
emissões de 
CO2  

Comportamento 
do consumidor 

Nguyen et al. 
(2019) 

Reino 
Unido, 
Holanda e 
Vietnã 

Pesquisa de 
questionário 

Análise 
estatística 

- Consumidor Custo logístico - 
Comportamento 
do consumidor 

Guo et al. 
(2019) 

Holanda 
Dados da literatura/ 
Relatórios/website 

Simulação - Logística Custo logístico - - 

Gong et al. 
(2019) 

Reino 
Unido  

Dados públicos 
Análise 
estatística 

- Consumidor - 
CS 
sustentável 

Consciência do 
consumidor 

Gatta et al. 
(2019) 

Itália e 
Noruega 

Pesquisa de 
questionário 

Análise 
estatística 

- Logística 
Custo 
operacional 

Redução das 
emissões de 
GEE  

Comportamento 
do consumidor 
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Ding; Jin (2019) 
Estados 
Unidos e 
China 

Modelo de decisão 
Estudo 
numérico 

- Consumidor 
Custo 
operacional 

Redução das 
emissões de 
CO2  

- 

Deliana; Rum 
(2019) 

Indonésia 
Pesquisa de 
questionário 

Simulação/ 
Análise 
estatística 

- Consumidor - 
Transporte 
verde 

Comportamento 
do consumidor 

Aslan et al. 
(2019) 

 Holanda 
Observações de 
campo 

Simulação Não especificado Logística 
Tráfego 
congestionado 

- - 

Zhou et al. 
(2018) 

China e 
Itália 

Observações de 
campo 

Simulação - Logística Custo logístico - - 

Qi et al. (2018) 

Estados 
Unidos, 
Canadá e 
China 

Observações de 
campo 

Estudo de 
caso 

Caminhão Logística 
Custo 
operacional 

Redução das 
emissões de 
GEE  

- 

Oláh et al. 
(2018) 

Hungria 
Observações de 
campo 

Estudo de 
caso 

- Consumidor 
Custo 
operacional 

Redução das 
emissões de 
GEE  

Qualidade de 
vida 

Nair; 
Bhattacharyya 
(2018) 

India Entrevista pessoal 
Análise 
estatística 

- Consumidor Custo logístico 
Redução das 
emissões de 
GEE  

Comportamento 
do consumidor 

Marujo et al. 
(2018) 

Estados 
Unidos e 
Brasil 

Observações de 
campo 

Simulação Caminhão Logística 
Custo 
operacional 

Redução das 
emissões de 
GEE  

- 

Manerba et al. 
(2018) 

Itália 
Observações de 
campo 

Estudo 
numérico 

Caminhão 
Logística 
/Consumidor 

Custo logístico 
Redução das 
emissões de 
GEE  

Comportamento 
do consumidor 

Lin et al. (2018) 
Estados 
Unidos 

Observações de 
campo/ 
Dados públicos 

Estudo 
numérico 

Caminhão Logística Custo logístico 
Redução das 
emissões de 
GEE  

- 

Lim; Srai (2018) 
Reino 
Unido 

Observações de 
campo 

Estudo de 
caso 

- 
Logística 
/Consumidor 

Custo 
operacional 

- 
Consumidor 
shopping 
behavior 

Hischier (2018) Suiça Dados públicos 
Análise 
estatística 

- Consumidor - 
Redução das 
emissões de 
CO2  

Comportamento 
do consumidor 

Castillo et al. 
(2018) 

Estados 
Unidos e 
Irlanda 

Especialistas/Dados 
públicos/dados da 
literatura 

Simulação Carro Logística 
Economia 
compartilhada  

- - 

Beirigo et al. 
(2018) 

Áustria 
Observações de 
campo 

Estudo 
numérico 

Carro Logística 
Custo 
operacional 

- - 

https://www-emerald.ez81.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Som%20Sekhar%20Bhattacharyya
https://www-emerald.ez81.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Som%20Sekhar%20Bhattacharyya
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Arnold et al. 
(2018) 

Bélgica 
Observações de 
campo 

Simulação bicicleta/van Logística 
Custo 
operacional 

- 
Qualidade de 
vida 

Pan et al. 
(2017) 

Reino 
Unido e 
França 

Dados públicos Simulação - 
Logística 
/Consumidor 

Custo logístico - 
Comportamento 
do consumidor 

Oliveira et al. 
(2017) 

Reino 
Unido, 
França e 
Brasil 

Pesquisa de 
questionário online 

Análise 
estatística 

- 
Logística 
/Consumidor 

- - 
Preferência do 
consumidor 

Cárdenas et al. 
(2017) 

Bélgica 
Observações de 
campo 

Estudo 
numérico 

Van Logística Custo externo 
Redução das 
emissões de 
GEE  

- 

Buerke et al. 
(2017) 

Alemanha Pesquisa online 
Análise 
estatística 

- Consumidor - - 
Comportamento 
do consumidor 

Spijkerman 
(2016) 

Holanda 
Pesquisa de 
questionário/interviews/ 
literature data 

Estudo 
numérico 

- 
Logística 
/Consumidor 

- 
Redução das 
emissões de 
GEE  

Comportamento 
do consumidor 

Comi; Nuzzolo 
(2016) 

Itália 
Pesquisa de 
questionário 

Simulação - 
Logística da 
cidade 

Custo 
operacional 

Mobilidade 
urbana 
sustentável 

- 

Anderluh et al. 
(2016) 

Austria Dados da literatura Simulação bicicleta/triciclo Logística 
Tráfego 
congestionado 

Redução das 
emissões de 
CO2  

- 

Van Loon et al. 
(2015) 

Bélgica, 
França, 
Alemanha 
e Reino 
Unido 

Observações de 
campo 

Simulação/ 
Análise 
estatística 

Caminhão 
/Carro/van 

Logística 
/Consumidor 
 

- 
Redução das 
emissões de 
CO2  

Comportamento 
do consumidor 

Lim; Cham 
(2015) 

Malásia 
Pesquisa de 
questionário 

Análise 
estatística 

- Consumidor 
Estratégias de 
marketing 

- 
Comportamento 
de compra do 
consumidor 

Wang et al. 
(2014) 

Austrália e 
China  

Dados da literatura 
Simulação/ 
Análise 
estatística 

- Logística Custo logístico - - 

Nuzzolo et al. 
(2014) 

Itália Dados públicos Simulação Car Logística Custo logístico - 
Consumidor 
shopping 
behavior 

Morganti et al. 
(2014) 

França e 
Alemanha 

Dados públicos 
Análise 
estatística 

- 
Logística 
/Consumidor 

Tráfego 
congestionado 

- 
Qualidade de 
vida 
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Chuanmin et al. 
(2014) 

China 
Pesquisa de 
questionário 

Análise 
estatística 

- Consumidor - 
Redução das 
emissões de 
GEE  

Comportamento 
do consumidor 

Brown; Guiffrida 
(2014) 

Estados 
Unidos 

Observações de 
campo 

Estudo 
numérico 

Car Logística - 
Redução das 
emissões de 
CO2  

- 

Zhang; Zhang 
(2013) 

China 
Observações de 
campo 

Estudo 
numérico 

Caminhão/Van Logística - 
Redução das 
emissões de 
CO2  

- 

Song et al. 
(2013) 

Reino 
Unido e 
China 

Dados 
públicos/Observações 
de campo 

Estudo 
numérico 

Caminhão/Van Logística - 
Redução das 
emissões de 
GEE  

- 

Gonzalez-Feliu 
et al. (2013) 

França Literature data Simulação - Logística 
Tráfego 
congestionado 

- - 

Edwards et al. 
(2010) 

 

Suécia e 
Alemanha 

Experts/public  
data/Observações de 
campo 

Estudo 
numérico 

Múltiplos 
Logística 
/Consumidor 

- 
Redução das 
emissões de 
CO2  

Comportamento 
do consumidor 

 

 

 

 

 

 

  

 


