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1 INTRODUÇÃO 

Em todos os países ocidentais, os pedidos de entrega de comida via mobile crescem muito 

rapidamente, pois a conveniência é combinada com o fácil acesso proporcionado pela 

onipresença de dispositivos móveis de internet (PIGATTO et al., 2017). 

O setor de fast-food delivery, também conhecido como entrega de fast-food ou delivery de fast-

food, necessita de diversos fatores importantes, como visibilidade, inovação e saborosos 

produtos, no entanto, um fator essencial que pouco é evidenciado é a logística. Conforme estudo 

realizado em Guedes (2021), os processos logísticos tiveram impacto em quase metade das 

avaliações de estabelecimentos de fast-food, mostrando, dessa forma, que a logística possui 

uma forte influência neste setor.  

Apesar de muito importante, pouco se estuda ainda sobre o assunto. No escopo deste estudo, 

por exemplo, não foram encontrados estudos. Pigatto et al., (2017) trazem um estudo acerca de 

estabelecimentos de entrega de fast-food, mas não trazem questões logísticas em seu estudo. 

Alguns outros autores trazem colaborações relevantes, porém em relação a restaurantes de fast-

food (e.g. BUTLER; HAMMER, 2018; ZHONG; MOON, 2020), trazendo questões 

relacionadas a qualidades dos restaurantes e questões físicas, por exemplo, não trazendo 

considerações acerca da logística e do setor de entrega de fast-food. Dessa forma, apesar das 

contribuições desses estudos, não se sabe sobre o impacto da logística nesse setor e suas 

particularidades, pois não foram encontrados estudos que tratem os dois temas (fatores 

logísticos e setor de fast-food delivery). A discussão surge com maior força no estudo empírico 

em Guedes (2021), porém resta a lacuna sobre se o impacto identificado é particular do setor 

ou para diversos setores. Desta maneira, apesar do aporte levantado pelo estudo, ainda fica em 

aberto se as questões evidenciadas atingem somente o setor estudado ou se a mesma coisa se 

dá para um setor distinto.  



  

 

De acordo com Blut et al. (2018), a eficácia dos mecanismos de mix de varejo se difere em 

relação a varejistas que transportam alimentos e itens não alimentares, sendo que necessita de 

adaptações conceituais e análises empíricas específicas para derivar implicações específicas. 

Dessa forma, o pensamento a ser defendido aqui é que a mesma coisa acontece com a logística 

do setor de entrega de fast-food, considerando, então, que este setor possui particularidades que 

podem diferenciar de outros ramos, fazendo com que seja necessário verificar essas 

particularidades. Deste modo, este estudo busca trazer um caso empírico do ramo de 

instrumentos musicais como comparativo com o setor de fast-food delivery, trazendo 

considerações importantes para o setor, usando os mesmos fatores identificados em Guedes 

(2021) e buscando revelar se há diferenças dos processos logísticos do ramo de entrega de fast-

food para um setor não alimentar.  

Desta forma, devido escassez de estudos e a importância econômica, este estudo busca-se trazer 

os fatores logísticos que norteiam o setor de fast-food delivery, comparando, a modo de mostrar 

as particularidades, com um setor distinto, o de instrumentos musicais, buscando, com isso, 

evidenciar também as diferenças, se houver, dos fatores logísticos dos setores. Para isso, serão 

utilizadas informações coletadas no aplicativo de compras delivery MercadoLivre de 10 

estabelecimentos, lançando mão de 441 observações coletadas. 

Aplicativos de entrega de fast-food como o iFood trazem ganhos aos estabelecimentos com 

visibilidade e alguns serviços oferecidos, mas podem trazer também risco de falência quando 

alguns problemas começam a surgir (ABRASEL, 2020). Dessa forma, para contornar o risco 

de falência do estabelecimento, a logística pode ser uma arma utilizada a favor, para que, dessa 

forma, se possa “criar asas” e voar sozinho. Com isso, entender como funcionam os processos 

logísticos deste setor, torna-se uma forma de ganho.  

O feedback e avaliações dos consumidores são importantes e promissores como fontes de dados 

não estruturados porque influenciam quase metade de todas as decisões de compra 

(MATHWICK; MOSTELLER, 2017). 

O MercadoLivre é um aplicativo de delivery de produtos diversos, onde diversos 

estabelecimentos de venda online estão contidos ali, na mesma dinâmica do iFood. Desta forma, 

é o ideal para o modelo comparativo, pois as duas plataformas necessitam de um bom 



  

 

funcionamento da logística como processo, porém tendo o foco principal em outros produtos 

(e.g. instrumentos musicais; fast-food).  

O estudo traz informações importantes para o setor e para empresários que desejam iniciar um 

negócio e para os que necessitam de incrementos para seus estabelecimentos, assim como para 

os novos empresários que carecem de um rumo em relação às questões logísticas. Soma-se a 

isso a falta de estudos sobre o assunto, por ser um campo ainda pouco explorado, trazendo, 

deste modo, contribuições teóricas e práticas para o campo da logística da entrega de fast-food. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Logística tradicional e alimentícia  

Capacidades operacionais ligadas à disponibilidade do produto, condição do produto, 

confiabilidade de entrega e velocidade de entrega, assim como questões denominadas 

capacidades relacionais, como comunicação e capacidade de resposta, demonstraram ter uma 

relação positiva com a satisfação do cliente (INNIS E LA LONDE, 1994; DAUGHERTY et al., 

1998; STANK et al., 1999). As capacidades relacionais focam em questões relacionadas as 

atividades que aumentam a proximidade dos estabelecimentos com os clientes, para que, dessa 

forma, se possa compreender as necessidades e expectativas dos clientes e desenvolver 

processos para atendê-los (STANK et al., 1999). Esses fatores supracitados dão uma base forte 

de compreensão de que melhorias no serviço de logística podem aumentar a satisfação do 

cliente (INNIS E LA LONDE, 1994; LEUTHESSER E KOHLI, 1995; DAUGHERTY et al., 

1998). 

Dessa forma, entender o conceito de logística é primeiro passo para buscar questões relacionada 

a esse tipo de serviço. 

Segundo Ballou (2001), logística é um o conjunto de atividades funcionais, as quais são 

executadas repetidas vezes ao longo do canal de suprimentos, tendo que matérias-primas são 

convertidas em produtos acabados, levando, então, valor ao consumidor final. Wilson (2005), 

por sua vez, assim como Novaes (2001), trazem que a logística cuida do planejamento, da 

implementação e controle do fluxo e da armazenagem de produtos de forma adequada e 



  

 

buscando eficiência nos processos, cuidando também dos demais serviços e informações 

ligadas a eles, indo do início da cadeia até a consumação. 

A logística busca a inserção de atividades de distribuição de bens e/ou serviços com foco nos 

consumidores, tendo em vista que se deve buscar levar os elementos no local e tempo 

compreendido por eles. As atividades lidam com diversos fatores, como transporte, 

planejamento, armazenagem (BALLOU, 2006).  

A logística irá existir em todo e qualquer estabelecimento que trabalhe na produção de bens 

e/ou serviços, independentemente do tamanho ou capacidade econômica, pois no momento que 

se der o início das atividades de movimentação de recursos, por exemplo, haverá a preocupação 

com as movimentações, devendo, então, utilizar os processos logísticos para que se obtenha o 

melhor caminho (UELZE, 1994).  

No entanto, quando as distâncias começam a ficar maiores, surgem novos cuidados, pois o 

aumento das distâncias aumenta a importância estratégica e decisões da rede de logística, como 

seleção de fornecedores, canais de distribuição e modos de transporte, determinando a produção 

e valores de estoque, assim como a alocação de produtos (CORDEAU et al., 2006; HARRIS et 

al., 2011). Assim, depreende-se que maiores distâncias exigem maiores cuidados, ainda mais 

quando se trata de transporte de produtos perecíveis. Por exemplo, no ramo de fast-food, há 

alimentos que não podem ficar tanto tempo em trajeto, devendo, dessa forma, haver um cuidado 

logístico maior para que o produto possa chegar em perfeitas condições. Dessa forma, deve-se 

considerar questões particulares quando se trata de ramos específicos, como o de transporte de 

alimentos, que trata questões específicas como, por exemplo, perecibilidade dos produtos (e.g. 

JAMES et al., 2006; AKKERMAN et al., 2010).  

Com isso, outro ponto essencial e que exige cuidado é quando se tem uma gestão de logística 

tradicional e só se sabe sobre pois procedimentos relacionados a esta, pois ela considera 

principalmente dois focos logísticos: a redução de custos (eficiência) e melhor capacidade de 

resposta. Porém, as características intrínsecas dos produtos e processos do ramo de alimentos 

merecem especial atenção, tais como perecibilidade do produto e a qualidade dos alimentos, 

exigindo, deste modo, uma extensão dos principais objetivos logísticos. Essa necessidade leva 

à necessidade de formas específicas de apoio às decisões que possam considerar, por exemplo, 



  

 

a preservação da qualidade e proteção do ponto de produção até o consumidor final (RUSHTON 

et al. 2006; AKKERMAN et al., 2010). 

2.2 Fast-food e delivery 

O fast-food surgiu por volta de 1950, nos Estados Unidos, por conta do fato da elevação da 

globalização, assim como alguns outros fatores que impulsionaram este ramo. Com isso, o 

crescimento foi rápido em diversos países, incluindo o Brasil. No entanto, esse setor passou por 

diversas transformações devido à alta competitividade, isso por conta de uma expansão 

motivada pela padronização das instalações, dos cardápios utilizados, das operações, assim 

como pela experiência adquirida nos muitos e diversos locais de alimentação que se encontram 

espalhados por todo o globo (TOGNINI, 2000).  

A elevação no poder de compra das classes C e D juntamente com a necessidade de fast food 

por conta da falta de tempo, de uma comodidade extra, melhoria na infraestrutura e aumento 

das telecomunicações e baixo custo dos aparelhos celulares, entre diversos outros fatores, 

possibilitou o crescimento rápido e exponencial deste modelo de negócio de entrega de 

alimentos rápidos (BEZERRA et al., 2013; MACHADO; PIGATTO, 2015). 

Segundo o Instituto Foodservice Brasil (2019), o fast-food detém maior share de mercado, 

sendo 49% seu percentual, contra 17% de serviço completo, 15% de varejo e 20% não 

comerciais. Dados do Instituto mostram que o delivery no Brasil é muito forte, obtendo números 

impressionantes.  Dados de 2019 mostram 1,3 bilhões de visitas e um crescimento de 23% do 

tráfego, além de gastos de 18,6 bilhões de reais. Ao trazer somente o delivery digital, vê-se que 

o número de visitas chega a 561 milhões e que 1,8 bi de reais foram movimentados. O delivery 

digital teve um crescimento rápido em 5 anos, indo de 1,3 bi, em 2013, para 3,2 bi, em 2019 

(Instituto Foodservice Brasil [IFB], 2019). 

Em relação ao setor de fast-food, é de suma importância que os estabelecimentos consigam, 

além de levar um sabor agradável, prestar um bom serviço, pois o consumidor, segundo 

Grönroos e Gummerus (2014), irá somar os recursos adquiridos dos serviços com outros 

recursos (necessidades) e com conhecimentos, buscando criar valor para si mesmo. Portanto, 



  

 

satisfazer o consumidor na primeira transação é imprescindível e, entendendo como os serviços 

logísticos impactam e compreendendo suas particularidades, o ganho será estrondoso. 

Os serviços de encomenda de alimentos online constituem uma tendência na indústria alimentar 

(SEITZ et al., 2017). Como outros fornecedores de serviços, restaurantes e varejistas de 

alimentos usam essa estratégia para se manterem competitivos no ambiente de negócios que 

possui constantes mudanças. Pedir comida pelo celular ficou cada vez mais fácil. No Brasil, 

segundo a Associação de bares e restaurantes (ABRASEL, 2021), mais de 250 aplicativos são 

utilizados pelos consumidores. Considerando um ano normal, sem pandemia, os dados da 

entidade mostraram que, no ano de 2019, o mercado nacional de serviço de entrega (delivery) 

possuiu um faturamento de cerca R$ 15 bilhões, um acréscimo de 20% em relação a 2018. 

Depreende-se também que a satisfação dos clientes com as plataformas de e-commerce tem um 

papel essencial ao explicar o porquê as pessoas optam por usar esses canais comerciais 

(THAKUR, 2018). Dessa forma, tendo essas mudanças, torna-se, cada vez mais, fundamental 

conhecer, atender e satisfazer as diversas necessidades do consumidor, principalmente no que 

tange aos serviços que são utilizados para alcançar uma boa qualidade, contribuindo com o 

valor percebido pelos consumidores (QUEIROZ; FINOCCHIO, 2018) 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para alcançar o objetivo de trazer considerações acerca dos fatores logísticos do ramo de fast-

food delivery e verificar se há diferenças entre o setor para um setor distinto não alimentar, será 

utilizada uma pesquisa quali-quanti com corte transversal e exploratória. Será utilizado um 

estudo empírico de forma a comparar o setor foco do estudo (entrega de fast-food) com um 

setor distinto, sendo do ramo de instrumentos musicais, para que, dessa forma, seja dada maior 

sustentação às considerações a serem feitas e na busca do objetivo deste trabalho. 

Os dados utilizados para o setor de fast-food delivery foram retirados de Guedes (2021). O 

estudo traz implicações sobre o impacto de processos logísticos e os fatores que contribuem nas 

avaliações de estabelecimentos de fast-food. Foram encontrados no estudo, com base em 400 

avaliações de clientes de 29 estabelecimentos, os seguintes fatores logísticos que impactam as 

avaliações: Entrega rápida, Algo faltando, Produto errado, Entrega demorada, Não entregue, 



  

 

Falta de retorno, Transporte inadequado, Boa embalagem e Embalagem ruim. No estudo, tem-

se que o fator Entrega Rápida é o que mais impacta, com 50,7%; seguido dos fatores Entrega 

demorada, com 23%; Algo faltando, com 11,8%; Produto errado, com 6,6%; Não entregue, 

com 4,6%; Transporte inadequado, com 1,3%; Falta de retorno, com 0,7%; Boa embalagem, 

com 0,7% e Embalagem ruim também com 0,7%. 

Para o estudo com o ramo de instrumentos musicais com os dados inéditos coletados, serão 

utilizadas 441 avaliações de 10 estabelecimentos do aplicativo de compra delivery 

MercadoLivre, ou seja, o relato de 441 clientes. Foram utilizados estabelecimentos que 

continham, pelo menos, 20 avaliações, a fim de conseguir ter um número de respondentes que 

pudesse trazer maior sustentação. Utilizou-se, com isso, uma amostra por conveniência, 

levando em consideração que dentro do aplicativo há diversas lojas e o objetivo era escolher 

somente as com pelo menos 20 avaliações; tendo, dessa forma, uma seleção dos dados através 

de uma observação sistemática. Foram utilizados os fatores logísticos referentes à entrega, 

embalagem, falta de retorno, falta de produtos e troca de produtos (GUEDES, 2021).  

Fora isso, as demais avaliações foram consideradas como questões relacionadas a sugestões, 

elogios, reclamações acerca da qualidade do produto, design e afins, não sendo consideradas 

como questões logísticas para o estudo. Ressalta-se que os dados foram coletados no mês de 

agosto de 2021 e que foram utilizados somente os estabelecimentos que continham avaliação 

com descrição, para que, dessa forma, fosse possível identificar os fatores logísticos citados.  

A parte qualitativa do estudo inclui a observação e análise sistemáticas da avaliação de cada 

cliente e a determinação da existência de processos relacionados à logística. Soma-se a isso a 

exploração das informações levantadas em Guedes (2021). 

Já a parte quantitativa, baseia-se na avaliação quantitativa e de impacto, utilizando a estatística 

descritiva, mais precisamente, utilizando métodos estatísticos de distribuição de frequências, 

lançando mão das frequências absolutas e relativas das avaliações. A frequência absoluta é 

baseada no número de vezes que o tipo de interferência é citado. Já a frequência relativa é dada 

como porcentagem. Ressalta-se que a frequência relativa é obtida através da divisão do número 

de vezes que o fator aparece (frequência absoluta) pelo total. 



  

 

As considerações serão feitas articulando as informações do estudo de Guedes (2021) com o 

estudo com o ramo de instrumentos musicais aqui realizado e utilizando contribuições teóricas 

de artigos científicos que já colaboraram com partes relacionadas ao assunto. 

Com isso, será realizada uma pesquisa sobre o impacto dos fatores logísticos aplicada ao setor 

de instrumentos musicais, buscando comparar as informações e, assim, poder explicitar as 

considerações acerca do setor de fast-food delivery, analisando e revelando se há diferenças 

entre os setores e explicitando as particularidades que podem explicar esse fato a ser buscado. 

 Para todos os cálculos, tabelas e gráficos, foi utilizado o software Excel (2013). 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em relação ao estudo realizado com os dados coletados do setor de instrumentos musicais, 

foram identificadas 32 interferências logísticas nas avaliações dos 441 clientes. Com isso, 409 

avaliações não apresentaram interferência logística. 

Dessa forma, tem-se que a frequência relativa das interferências logísticas foi de apenas 0,0725, 

ou seja, o percentual de interferência logística foi de 7,25%. 

Pormenorizando as 32 avaliações, tem-se, conforme a tabela 1, que os únicos fatores que 

tiveram observações foram: Entrega rápida, Algo faltando, Produto errado, Entrega demorada, 

Falta de retorno, Manuseio inadequado e Boa embalagem. Ou seja, tendo como base os fatores 

do setor de fast-food em Guedes (2021), para o setor de instrumentos musicais, dois fatores não 

possuíram observação. 

Tabela 1 - Fatores logísticos observados 

Fator logístico Número de repetições 

Entrega rápida 2 

Algo faltando 5 

Produto errado 11 

Entrega demorada 3 



  

 

Não entregue 0 

Falta de retorno 1 

Manuseio inadequado 2 

Boa embalagem 8 

Embalagem ruim 0 

               Fonte: Elaboração autoral 

Neste estudo, as interferências logísticas foram, em sua maioria, negativas, sendo 22 negativas 

e apenas 10 positivas, tendo em percentual 68,75% ruins e 31,25% boas. 

Chegando na comparação entre os setores, tem-se alguns pontos importantes identificados. O 

setor de fast-food teve 44,25% de interferência logística nas avaliações (GUEDES, 2021), ao 

passo que o setor de instrumentos musicais teve um percentual muito abaixo, sendo somente de 

7,25%. Ou seja, as questões que tangem o setor podem ser entendidas como parte mais que 

essencial da geração de valor (KOTLER; KELLER, 2012; GRÖNROOS; GUMMERUS, 2014), 

mostrando que os fatores logísticos possuem de fato diferenças que devem ser consideradas.  

Melhor evidenciando, mostra-se, na tabela 2, a frequência relativa dos fatores encontrados. 

Alguns desses fatores são importantes para analisar o ramo de fast-food mais a fundo. Ao olhar 

para as questões de entrega ao consumidor final (Entrega rápida e Entrega demorada), tem-se 

que o percentual encontrado é de 57,3% (GUEDES, 2021), ou seja, mais da metade, 

considerando todos os fatores; uma vez que no setor de instrumentos musicais o percentual é 

de somente 15,7%. Essa questão passa pelas particularidades que o setor de entrega de fast-food 

tem, que vêm a seguir.  

Tabela 2 – Frequência relativa dos fatores logísticos encontrados 

  Setor de fast-food Setor de instrumentos musicais 

Entrega rápida 50,7% 6,3% 

Algo faltando 23,0% 15,6% 



  

 

Produto errado 11,8% 34,4% 

Entrega demorada 6,6% 9,4% 

Não entregue 4,6% 0,0% 

Falta de retorno 1,3% 3,1% 

Manuseio inadequado 0,7% 6,3% 

Boa embalagem 0,7% 25,0% 

Embalagem ruim 0,7% 0,0% 

  Fonte: elaboração autoral 

O principal aspecto nos estabelecimentos de fast-food está sendo a velocidade em que o pedido 

é entregue. Isso pode ser entendido pelo próprio conceito das palavras “fast-food” e “delivery”, 

cujas traduções são “comidas rápidas” e “entrega”. Dessa forma, a demora na entrega contradiz 

o próprio nome de origem. Já a rapidez na entrega converge com o seu conceito etimológico. 

Quando se trata de fast-food, fala-se de preparos que devem ser entregues em minutos, tendo 

que quanto mais demorado é, pior para a satisfação e avaliações do consumidor, pois cada 

minuto é ‘uma vida inteira no fast-food’ (BUTLER; HAMMER, 2018).  

Dessa forma, ao olhar o impacto deste setor, de fato se tem uma diferença, pois essas 

particularidades não são identificadas em outros setores. Quando tratamos do setor de 

instrumentos musicais, por exemplo, fala-se de dias, ou seja, o estabelecimento consegue ter 

um tempo maior de preparação e planejamento e, dessa forma, o impacto é, de fato, menor nas 

avaliações, pois com maior tempo para programação logística, menor será o índice de 

reclamação. Uma vez que se o estabelecimento consegue entregar antes do prazo estabelecido, 

irá receber elogios, pois o seu setor logístico está operando melhor que o esperado. Identifica-

se essa particularidade ao analisar a tabela 3, que mostra uma diferença gigantesca entre os 

setores, sendo 77 observações para o fator “Entrega rápida” referente ao setor de fast-food 

contra apenas 2 do setor de instrumentos e 35 para o fator “Entrega demorada” contra 3 do setor 

de instrumentos musicais. 



  

 

Tabela 3 – Frequência absoluta dos fatores logísticos encontrados 

  Setor de fast-food Setor de instrumentos musicais 

Entrega rápida 77 2 

Algo faltando 18 5 

Produto errado 10 11 

Entrega demorada 35 3 

Não entregue 7 0 

Falta de retorno 1 1 

Manuseio inadequado 2 2 

Boa embalagem 1 8 

Embalagem ruim 1 0 

  Fonte: elaboração autoral 

Porém, os consumidores não valorizam apenas a velocidade de entrega do fast-food, mas 

também diversos outros fatores, como, por exemplo, o manuseio e questões relativas ao produto, 

sendo importante alinhar a qualidade do serviço e dos produtos (TEICHERT et al., 2020). 

Dessa forma, outro fator de grande importância é em relação a entrega errada do produto. Tendo 

que o cliente está disposto a esperar só alguns poucos minutos, errar nesse momento é crucial 

para que a avaliação seja negativa. O estabelecimento errando nesse momento, perderá tempo, 

insumo e dinheiro, pois considera-se que o consumidor enxerga um estabelecimento como 

sendo bom quando presta um serviço de qualidade, e considerando o fato de a eficiência possuir 

o pré-requisito da alta qualidade de serviços fornecidos ao cliente final (FLEURY; LAVALLE, 

2000), incluindo, então, a entrega do pedido correto ao consumidor. O percentual no setor de 

instrumentos musicais acerca desse fator é maior, sendo 34,4% contra 11,8% do setor de fast-

food; isso pode ser entendido por conta de ser parte mais que fundamental do processo logístico 



  

 

do setor de fast-food, tendo então um maior foco nessas questões neste setor, ao passo que no 

setor de instrumentos musicais, o relaxamento acaba trazendo alguns erros e, quando estes 

surgem, são evidenciados pelos clientes.  

Considera-se, neste caso, que os pesos são diferentes; no de instrumentos musicais, as pessoas 

podem entender e compreender com maior facilidade que erros acontecem, ao passo que no 

setor de fast-food não há tempo suficiente para se aguardar ainda mais. O cliente ao comprar 

seu instrumento, por exemplo, não tem tanta urgência quanto alguém que espera se alimentar 

brevemente. O cliente do setor de instrumentos irá receber o produto, verificar afinação, se 

precisa de ajustes, manutenção e só depois de tudo certo que irá utilizar. Já no setor de comida 

rápida, o consumidor espera receber o seu alimento e já realizar a consumação, sem muitas 

cerimônias.  

No entanto, olhando para a frequência absoluta (Tabela 3), vê-se que há pouca diferença nos 

números, sendo 10 para o setor de comida rápida contra 11 do setor de instrumentos. Ou seja, 

são quase que equivalentes, considerando os números puramente e não os pesos relativos para 

cada setor.  

Outra particularidade do setor de fast-food delivery é em relação às embalagens. Uma das 

grandes preocupações de todo estabelecimento que trabalha com entrega de produtos ao 

consumidor final é entregar o produto em condições perfeitas. No entanto, ao olhar para o setor 

de comida rápida, tem-se questões a mais, pois é necessário garantir as condições físicas do 

produto, mas também questões de suas propriedades organolépticas, e as embalagens têm por 

função justamente garantir isso (BANZATO, 2005).  

Ou seja, é necessário garantir não só as questões físicas, mas também que o sabor seja mantido, 

o aroma, a temperatura e afins. Entende-se, analisando os dados em Guedes (2021), que essas 

questões estão sendo muito bem atendidas, pois o número de observações negativas acerca das 

embalagens foi baixíssimo. No setor de instrumentos musicais, não foram identificadas 

observações em relação a embalagem ruim, corroborando com a ideia aqui trazida. No entanto, 

“Boa embalagem” foi o segundo fator de maior impacto no setor de instrumentos, ao passo que 

as avaliações positivas em relação a isso no setor de fast-food também foram baixas, entendendo 

que, realmente, as embalagens fazem parte do valor do produto no setor de fast-food, e não se 



  

 

elogia o que seria, nesse caso, o mínimo a ser garantido. Já no setor de instrumento musicais, 

os elogios foram presentes por conta de, quando bem embalados os produtos, os clientes podem 

entender como sendo um capricho a mais, por exemplo. 

O foco das duas plataformas não está na logística em si, o que explica o número de 

interferências logísticas no setor de instrumentos musicais ser baixo. No entanto, ainda que não 

se tenha o foco principal na logística puramente, no setor de fast-food, as questões logísticas 

estão muito presentes, sendo um percentual considerado alto. Deste modo, a atenção na logística 

deve ser maior nesse ramo, pois o consumidor está cada vez mais sendo influenciado não só 

pelo sabor, mas também pela alta ou baixa qualidade no serviço logístico que é apresentado. 

Desse modo, assim como Blut et al. (2018) trazem que há diferença entre os mecanismos de 

mix de varejo, ou seja, que se difere em relação a varejistas que transportam alimentos e itens 

não alimentares, confirma-se aqui que para os processos logísticos também existe diferença, 

tendo particularidades importantes do setor que faz com que o impacto seja mais presente, 

requerendo uma atenção maior e um olhar voltado exclusivamente para a logística do setor.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo buscou trazer considerações acerca do ramo de fast-food delivery, mostrando uma 

comparação com o setor de instrumentos musicais. Os processos logísticos estão muito 

presentes no setor de entrega de comida rápida, ao passo que no setor distinto trazido, essa 

participação foi muito baixa.  

Ao olhar os resultados, mostrou-se que são questões particulares do setor de fast-food que 

geram esse forte impacto. Não se pode pensar logística para o setor de fast-food delivery da 

mesma forma como é pensada nos demais setores, o que não havia sido encontrado em estudos 

anteriores. Deve-se considerar algumas questões aqui levantadas. O fator entrega, por exemplo, 

possui contribuição em mais da metade da geração de valor de toda a cadeia do setor de entrega 

de comida rápida, pois o tempo é curto, mostrando então que possíveis investimentos devem 

ter um peso maior neste fator, ao passo que se olharmos para o setor distinto aqui evidenciado, 

este fator não teve tanto impacto, mostrando que a geração de valor é menor.  



  

 

Ao pensar embalagem, não se pode considerar o mesmo critério dos demais setores com o setor 

de fast-food. As embalagens, por mais que o impacto tenha se mostrado baixo no estudo, 

possuem funções diferentes nos setores. No de instrumentos musicais, por exemplo, garantir a 

questão física é o principal foco da embalagem. Já quando se trata da entrega de comida ao 

consumidor, deve-se garantir que sejam mantidas questões como sabor, temperatura e aroma, 

por exemplo. Ou seja, os pesos são diferentes. Se uma embalagem que transporta um 

instrumento musical é danificada, o risco é apenas o dano físico, como, por exemplo, arranhões, 

que, dependendo do caso, facilmente podem ser resolvidos. Já em relação a comida, a 

temperatura pode ser alterada, o aroma, o sabor e fazer até mesmo com que o alimento seja 

totalmente perdido.  

Confirma-se aqui então que os impactos logísticos são fortemente influenciados por 

particularidades do setor. Essas particularidades devem ser levadas em consideração ao tratar 

da replicação da logística de outros setores, pois existem pesos diferentes, por mais que os 

fatores sejam considerados os mesmos.  

Este estudo traz uma questão de grande importância para a literatura e para gestão prática do 

setor, pois evidencia um grande problema: a replicação da logística tradicional no setor 

alimentício. Com isso, vê-se e confirma-se o que não foi encontrado em nenhum outro estudo, 

que é a evidenciação de diferenças importantes em relação à logística. Muitas empresas ao 

contratarem profissionais, exigem conhecimento logístico, que por sua vez, é, em sua maioria, 

voltado para a logística tradicional, o que pode fazer com que haja um aumento nos custos e, 

consequentemente, uma perda incomensurável, o que pode prejudicar os Fatores Críticos de 

Sucesso (FCS) (FUSCO, 1997).  

Com isso, este estudo apresenta contribuições para empresários e/ou pessoas ligadas ao setor 

de fast-food delivery que carecem de informações acerca do assunto, tendo em vista a falta de 

estudo sobre essas importantes questões. No entanto, as questões levantadas aqui não devem 

ser interpretadas como sendo um indicador de que, caso os estabelecimentos não tenham algum 

processo aqui indicado, seja um estabelecimento ruim. As informações aqui evidenciadas 

devem ser utilizadas como sendo uma base para quem deseja investir em seu próprio negócio 

ou melhorar algum setor de um estabelecimento já existente, assim como base para quem 



  

 

desejar entender mais sobre como funciona o ramo. Além dessas contribuições práticas, o 

estudo trouxe também contribuições teóricas para o campo da logística de fast-food delivery, o 

qual ainda é pouco estudo e carece de estudos que possam trazer contribuições relevantes.  
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