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desafio." 

 
(Martin Luther King)



 
AGRADECIMENTOS 

 
 
 Agradeço a Deus pela minha existência, pela minha saúde e por todos os dias de vida 

que me concedeste, vida esta compartilhada com muitas outras pessoas que foram o alicerce 

desta conquista. 

 Aos meus queridos pais que me educaram e me ensinaram com simplicidade a 

complexidade da vida. 

 À minha esposa Andressa que me deu um maravilhoso presente, nossa filha Luísa 

Clara, a principal razão para acreditar na felicidade e na vida. 

 Aos meus irmãos e irmãs, que mesmo com pouco convívio, me serviram de exemplo e 

norte para minha personalidade. 

 Em especial ao professor Gérson Tontini pelo apoio e pela paciência nos momentos de 

dúvidas e incertezas. 

 Aos professores João Carlos Souza e Mohamed Amal pela hora e gentileza em 

participarem da minha banca, suas contribuições foram fundamentais para melhorar este 

trabalho. 

 Aos demais professores do PPGAD da FURB, Denise Del Pra Netto Machado, 

Cláudio Loesch, Amélia Silveira, Marianne Hoeltgebaum, Maria José Carvalho de Souza 

Domingues, Mohamed Amal, Oscar Dalfovo, Marialva Tomio Dreher, pelo incentivo, apoio e 

dedicação em todos os momentos no decorrer do mestrado. 

 Ao meu colega Jeter Lang, meu conselheiro e companheiro das intermináveis viagens 

ao mestrado, pelo seu apoio, fundamental nos momentos difíceis e decisivos nas conquistas. 

 Ao meu novo amigo e irmão Adriano, pelos momentos de descontração que dividimos 

e pelo seu apoio nos momentos de angústias. 

 Ao amigo e parceiro de mate Giancarlo, sempre disponível e prestativo quando o 

precisei. 

 Aos amigos Ivan e Maísa, Paulo e Rosane, Lucas e Juliane, Claudiovane e Vaneide, 

pela amizade incondicional e por todos os momentos felizes que dividimos. 

 A Zanotelli Transporte e Logística na pessoa de Daniel Zanotelli pelo espaço 

oferecido em sua empresa e por acreditar neste estudo. 

 A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, 

expresso minha gratidão. 
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como são suas emoções e seus motivos, quais 
as razões para agir como o fazem – por que não 
perguntar a elas?” 

G. W. Allport



RESUMO 
 
 

Este estudo teve com objetivo identificar os diferentes atributos de qualidade do serviço 
logístico e como estes atributos influenciam na satisfação e na lealdade dos clientes usuários 
deste serviço. Para tanto, este estudo teve dois pressupostos: primeiro que os diferentes 
atributos dos serviços logísticos influenciam na satisfação e lealdade dos clientes e; segundo 
que a relação entre o desempenho dos serviços, em seus diferentes atributos e a satisfação 
geral, bem com a lealdade dos clientes, se dá de forma não linear. Tendo como base os 
clientes da empresa Zanotelli Transporte e Logística, buscou-se identificar as relações entre os 
diferentes atributos, a satisfação e a lealdade, utizando-se do método do contraste da 
penalidade e da recompensa PRC– (Penalty and Reward Contrast Analysis). Constatou-se 
que: os atributos capacidade de prestar serviço completo, capacidade de entrega de produtos 
que exijam cuidados especiais ou diferentes, cordialidade no atendimento pelo pessoal da 
linha de frente e modernidade da frota de transporte foram classificados como atributos 
obrigatórios. O Atributo rapidez no atendimento quando você entra em contato com a 
empresa foi classificado como atrativo. Constatou-se ainda que os dois pressupostos foram 
confirmados. O agrupamento dos atributos por meio da Análise Fatorial com Rotação 
Varimax com Normalização Kaiser identificou em qual dimensão da qualidade do serviço, 
proposto por Parasuramann, os atributos deste estudo teriam maior carga fatorial. Constatou-
se que tanto a satisfação geral quanto a lealdade sofrem maior influência com um grupo de 
atributos do que pelos atributos individuais. Quanto à influência na satisfação geral, 
constatou-se que a dimensão Segurança foi classificada como obrigatória, a dimensão 
Resposividade com atrativa e as dimensões Empatia, Confiabilidade e Tangibilidade foram 
classificadas como unidimensionais. Quanto à influência na lealdade as dimensões Segurança 
e Responsividade foram classificadas como neutras, as dimensões Empatia e Confiabilidade 
como obrigatórias e a dimensão Tangibilidade como unidimensional. Os dados da 
importância atribuída aos diferentes atributos pelos clientes foram analisados pela Matriz de 
Importância e Desempenho. Os atributos pontualidade na entrega, entrega do produto correto, 
capacidade de prestar serviço completo, índice de defeitos nas mercadorias transportadas, 
cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de frente, rapidez no atendimento quando 
você entra em contato com a empresa, compatibilidade do sistema de comunicação da 
empresa com o seu sistema e modernidade da frota de transporte, localizados no quadrante I, 
apresentaram alto desempenho e também alta importância. O atributo nível de conhecimento 
do pessoal envolvido, localizado no quadrante II, apresentou baixo desempenho e alta 
importância. No quadrante III ficaram localizados os atributos capacidade da empresa em 
prestar serviços de urgência ou especiais, política para devolução de mercadorias enviadas 
erradas pelos fornecedores, freqüência e periodicidade de coleta e entrega, aviso antecipado 
de atrasos, agilidade na entrega, recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço, 
capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes, rapidez no 
atendimento quando você entra em contato com a empresa, apresentaram baixo desempenho e 
baixa importância. No quadrante IV ficaram localizados os atributos flexibilidade de prazos 
de coleta e entrega e comunicação clara da empresa com você sobre preços, condições do 
contrato, etc., com alto desempenho e baixa importância. Este estudo apresentou como 
limitação o fato de que os resultados estão associados somente à visão dos clientes da empresa 
Zanotelli Transporte e Logística não podendo ser generalizado para todo e qualquer serviço 
logístico, visto que aborda aspectos e experiências de uma determinada realidade. 
Palavras-Chave: Serviços logísticos. Satisfação Geral. Lealdade. PRC. Matriz de 
Importância e Desempenho. 



 
ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the different attributes of quality of the logistic services and how 
these attributes influence the satisfaction and the loyalty of customers that use this service. 
For that reason, this study took into consideration two estimated results: first, the different 
attributes of the logistic services influence the satisfaction and loyalty of customers and; 
second, the relation between the performance of the services, in their different attributes, and 
the general satisfaction, as well as the loyalty of the customers, happen in a non-linear 
manner. Using the customers of the company Zanotelli Transporte e Logística (Zanotelli 
Transportation and Logistics) as researching data, this study aimed to identify the relations 
among the different attributes, satisfaction and loyalty, by using the method PRC (Penalty and 
Reward Contrast Analysis). It was possible to observe that: The attributes ability to provide 
complete services, capacity of delivering products that demand specific or especial care, 
service warmth offered by the front-line staff, and modern fleet of transport, have been 
classified as mandatory attributes. The attribute service speed when you get in touch with the 
company has been classified as attractive.  Still, it was observed that two estimated results 
have been confirmed. The grouping of the attributes using Factor Analysis with Varimax 
Rotation with Kaiser Normalization identified in which dimension of service quality, 
according to Parasuramann, the attributes of this study would have greater factorial load. It 
was possible to observe that both general satisfaction and loyalty suffer a bigger influence of a 
group of attributes than of individual attributes. Regarding the influence in general 
satisfaction, it was evidenced that the dimension Security was classified as mandatory, the 
dimension Responsiveness as attractive and the dimensions Empathy, Trustworthiness and 
Tangibleness have been classified as unidimensional. Regarding the influence of loyalty, the 
dimensions Safety and Responsiveness have been classified as neutral, the dimensions 
Empathy and Trustworthiness as mandatory and the dimension Tangibleness as 
unidimensional. The data of the importance that clients attribute to the different attributes has 
been analyzed by the Importance-Performance Matrix. The attributes punctuality in delivery, 
delivery of the correct product, ability to provide a complete service, index of defects in 
transported goods, service warmth offered by the front-line staff, service speed when you get 
in touch with the company, compatibility of the communication system of the company with 
your system, and modern fleet of transport, located in quadrant I, have presented high 
performance and also high importance. The attribute level of knowledge of the staff involved, 
located in quadrant II, has presented low performance and high importance. The following 
attributes, located in quadrant III: ability of the company to provide emergency or special 
services, policy for the return of incorrect goods supplied by suppliers, frequency of collection 
and delivery, early warning of delays, quick delivery, recovery of any failures that might 
happen during the service, capacity of delivering products that demand specific or especial 
care, service speed when you get in touch with the company, have presented low performance 
and low importance. Located in quadrant IV, the attributes flexibility in time of collection and 
delivery and clear communication of the company with you regarding prices, terms of the 
contract, etc., have presented high performance and low importance. This study has presented, 
as a limitation factor, the fact that the results are associated only to the opinion of the 
customers of the company Zanotelli Transporte e Logística (Zanotelli Transportation and 
Logistics) and it cannot be applied to any logistic service, since it approaches aspects and 
experiences of one determined reality. 
Key words: Logistic services. General satisfaction. Loyalty. PRC. Importance-Performance 
Matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A grande oferta de bens e serviços permite aos consumidores selecionar as 

organizações que realmente preencham os requisitos esperados ou desejados. Este aspecto 

favorece a decisão de escolher quem irá lhe servir. Isso faz com que as organizações 

condicionem-se a serem mais perspicazes em atender as demandas do mercado, pois este trará 

o retorno necessário à continuidade e perpetuidade empresa. 

Em seu estudo sobre o consumidor, Juran (2004, p. 64) enfatiza que ninguém sabe 

mais a respeito das condições sob as quais um produto é usado, negligenciado ou mal usado. 

Assim sendo, o consumidor é o que está mais qualificado, por experiência, para fazer 

julgamentos quanto a gostar e não gostar. Esta experiência resulta em percepção, o que 

interfere futuramente em suas decisões de compra. O mesmo autor ainda revela que os 

consumidores comunicam suas percepções a outras pessoas e também podem contribuir para 

a melhoria dos bens e serviços oferecidos, assim conduzindo ao pleno atendimento das suas 

necessidades. 

Com referência a condição de concorrência, cada organização deverá precisar quem é 

o seu cliente e quais são as suas demandas. Esta solução possivelmente trará vantagem sobre 

seus concorrentes e também lhe favorecerá ao permitir aplicar, convenientemente, esforços 

em aspectos realmente necessários para fornecer o que seus clientes procuram. Isto 

proporcionaria melhoria em sua lucratividade, pois iria evitar, por exemplo, investimentos em 

aspectos irrelevantes, os quais não trariam retorno, em detrimento a outros imprescindíveis na 

conquista de clientes. 

Para potencializar seus esforços, as organizações necessitam identificar quais são os 

fatores que influenciam a decisão de aquisição, além dos aspectos que os clientes esperam ou 

desejam em relação ao bem ou serviço oferecido. Isto leva a identificação dos atributos 

desejados ou esperados pelos clientes, proporcionando-lhes satisfação com determinada 

aquisição ou serviço prestado. Para Kotler (1998, p. 53) satisfação: “é o sentimento de prazer 

ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo bem ou 

serviço (ou resultado) em relação às expectativas da pessoa”. Quanto mais as organizações 

constituírem bens e serviços próximos das expectativas dos consumidores, maior será a 

satisfação de seus clientes. 

Além de identificar tais atributos, também é necessário mensurar o desempenho destes 

junto aos clientes. Os administradores poderiam questionar: Como a organização está 

atendendo a determinado atributo valorizado pelo cliente? Quais demandam melhorias? Quais 
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podem permanecer como estão? Ou ainda, quais deles são passíveis de redução de 

investimento, pela sua baixa relevância em relação a outros atributos de maior destaque? 

Para processar a identificação e a própria mensuração de atributos, é possível adotar 

alguns métodos, entre eles encontra-se a análise do contraste da penalidade e da recompensa 

(PRC), o qual identifica atributos relevantes para aumentar ou reduzir a satisfação geral do 

consumidor (PICOLO;TONTINI, 2006). 

Assim, utilizando-se do PRC, objetiva-se classificar os atributos na prestação de 

serviços logísticos, considerados relevantes pelos clientes de uma empresa prestadora destes 

serviços, situada no extremo oeste de Santa Catarina.  

De acordo com objetivo proposto, este estudo apresenta características descritivas, 

realizado por meio de levantamento com abordagem quantitativa, além de utilizar-se da 

análise do contraste da penalidade e da recompensa (PRC). 

Este estudo justifica-se pelo fato do setor de serviços representar papel importante para 

a economia moderna e globalizada. As grandes mudanças ocorridas na estrutura econômica 

mundial posicionaram este setor no topo da lista das atividades que mais crescem em todo o 

mundo. Nos países desenvolvidos, principalmente, os serviços de saúde, turismo, ensino, 

entretenimento, transporte, consultoria, entre outros, são os principais responsáveis pela 

geração de emprego e renda. Os estudos de Schmenner (1999) mostram que, setenta por cento 

dos empregos oferecidos nos Estados Unidos, tem origem no setor de serviços distribuídos 

das mais variadas atividades. Assim sendo, os gestores devem preocupar-se em identificar as 

expectativas do cliente em um serviço, bem como, os atributos de qualidade deste serviço que 

aumentam a satisfação do cliente. Deflagradas estas informações torna-se possível criar 

estratégias para superar as expectativas do cliente, deixando-o encantado com o serviço 

oferecido, situação que facilita a repetição de futuros negócios e garantem a continuidade da 

organização. 

 

1.1PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais são os atributos indispensáveis nos serviços logísticos e a sua relação com a 

satisfação geral e lealdade dos clientes de serviços logísticos? 

 

1.2 PRESSUPOSTOS 
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a) Os diferentes atributos dos serviços influenciam na satisfação e na lealdade dos 

clientes. 

b) A relação entre o desempenho dos serviços em seus diferentes atributos e a satisfação 

geral e lealdade dos clientes se dá de forma não linear.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A seguir e norteando o estudo proposto, apresentam-se os objetivos geral e específicos 

de pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral, identificar os diferentes atributos de qualidade 

dos serviços logísticos e como estes atributos influenciam na satisfação e na lealdade dos 

clientes usuários destes serviços. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar o nível de satisfação dos clientes de serviços logísticos; 

b) Identificar a relação existente entre o nível de satisfação dos atributos individuais com 

a satisfação geral; 

c) Identificar como a satisfação dos clientes, com os diferentes atributos dos serviços 

logísticos, influenciam em sua lealdade para com o fornecedor do serviço e; 

d) Identificar os atributos indispensáveis, nos serviços logísticos, sob o ponto de vista dos 

clientes. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

 Assim como acontece com os demais serviços, os serviços logísticos enfrentam grande 

competição, ou seja, o cliente poderá optar por uma ou outra empresa disponível no mercado, 

para suprir sua necessidade. Esta condição de poder optar cria duas situações distintas. A 

primeira beneficia o cliente usuário que, pelo o fato de ter no mercado diferentes empresas 

oferecendo o mesmo serviço, poderá escolher a empresa mais lhe agrada, situação que não 

seria possível se para este serviço, apenas uma ou poucas empresas oferecesse tal serviço. A 
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segunda situação afeta a empresa que está oferecendo o serviço, que precisa cuidar melhor do 

cliente, oferecendo-lhe um serviço compatível com suas expectativas e, em muitos casos, 

como forma de reter o cliente, é necessário superar suas expectativas. 

Para Kotler (2000), quando os clientes estão apenas satisfeitos, poderão mudar de 

fornecedor quando descobrirem uma oferta melhor. Desta forma é necessário oferecer bens e 

serviços que deixem os clientes mais que satisfeitos, como garantia de negócios futuros. 

Nesta mesma linha Anderson e Mittal (2000), afirmam que clientes satisfeitos tendem 

a repetir o consumo e, uma situação mais benéfica ainda, é que estes clientes divulgam a 

organização a outros potenciais clientes, o que leva a um aumento no volume de negócios e 

consequentemente, um maior lucro operacional da organização. 

Com o objetivo de atingir tal propósito, torna-se crucial que a empresa identifique 

quais atributos influenciam positivamente na satisfação e na lealdade dos clientes, ou seja, 

oferecer os atributos que encantam ou superem as expectativas do cliente. 

Não menos importante, torna-se fundamental identificar os atributos que influenciam 

de forma negativamente na satisfação dos clientes, pois estes atributos afastam o cliente da 

empresa em futuros negócios, ou seja, comprometem a lealdade do cliente para com a 

empresa, consequentemente afetam sua lucratividade. 

Anderson e Mittal (2000) estudaram o impacto negativo quanto à satisfação do cliente. 

Os autores verificaram que quando há um acréscimo de 1% em média no índice de satisfação 

de clientes, o resultado seria um incremento de 2,37% no retorno sobre o investimento. No 

entanto, os mesmos autores verificaram que quando há um decréscimo de 1% na satisfação, o 

resultado seria uma redução de 5,08% no retorno sobre o investimento.  

Desta forma, os autores evidenciaram que, o impacto da insatisfação do cliente assume 

uma dimensão devastadora na lucratividade comprometendo a permanência da empresa no 

mercado. 

Embora exista a preocupação com a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, 

geralmente os administradores tendem a dedicar mais tempo a programas para atrair novos 

clientes em lugar de satisfazer e reter os já existentes. Assim sendo, é louvável os esforços 

que buscam relações de longo prazo com os clientes, pois estas certamente, podem prover 

algum tipo de vantagem competitiva estratégica. Em contrapartida, a busca por novos clientes 

geralmente é mais cara que a manutenção dos relacionamentos já existentes, pois demanda 

uma carga de esforços maior, aumentando os custos durante toda a relação. 

Em seu estudo Mendes (1999, p. 26) enfatiza que, a evolução das transportadoras e a 

transformação em empresas de logística, por meio da terceirização das atividades logísticas 
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por parte das indústrias e empresas comerciais de grande porte, obrigam as empresas de 

Transporte Rodoviário de Cargas a se posicionarem no mercado, condicionando-as a 

evoluírem constituindo-se em um Operador Logístico. 

Assim sendo, este trabalho se justifica visto que, busca identificar nos serviços 

logísticos, os atributos que influenciam na satisfação e na lealdade dos clientes, bem como, os 

atributos que geram insatisfação dos clientes, resultando em perda de futuros negócios e 

comprometendo a receita da empresa. 

Por fim, este trabalho se justifica pela contribuição ao grupo de Pesquisas que estuda o 

Comportamento do Consumidor e Desenvolvimento de Bens e Serviços em Organizações, 

incluindo-se na linha de pesquisa em Estratégia do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGAD) da Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para melhor entendimento e organização, este trabalho esta dividido em 6 capítulos 

distintos. 

 No primeiro capítulo apresenta-se a introdução do trabalho, seguido do problema de 

pesquisa, questão de pesquisa, destacando os objetivos geral e específicos, os pressupostos e 

finalizando com a justificativa para estudo do tema. 

 O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica que servirá como base científica 

para este estudo, destacando-se a definição de serviço, as características dos serviços e 

limitações no seu oferecimento, a qualidade em bens e serviços que enfatiza, o conceito de 

qualidade, a percepção da qualidade em serviços e a influência da qualidade dos serviços na 

satisfação e lealdade. Seguindo a fundamentação teórica apresenta-se os principais métodos 

de avaliação da qualidade em serviços, enfatizando o modelo Servequal e as dimensões da 

qualidade em serviços, o modelo Serveperf, a análise pela Matriz de Importância e 

Desempenho e o modelo Kano de qualidade. Aborda-se ainda neste capítulo, os determinantes 

da qualidade em serviços, os momentos da verdade e ciclo de serviços, a logística e por fim 

sendo objeto principal deste estudos, enfatiza-se os serviços logísticos e os atributos dos 

serviços logísticos. 

 O terceiro capítulo trata da metodologia e a técnica de pesquisa, enfatizando o método 

e técnica de pesquisa, a população e a amostra, o procedimento de coleta e análise dos dados e 

finalizando com as limitações deste estudo. 
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 O quarto capítulo deflagra caracteriza a empresa prestadora de serviço, sua trajetória 

no mercado e as atividades desenvolvidas na área de serviço logístico. 

 No quinto capítulo apresentam-se os resultados obtidos por meio da pesquisa de 

campa e do tratamento estatístico dos dados. 

 Por fim, no sexto e último capítulo, apresentam-se as conclusões deste estudo, bem 

como, as recomendações sugeridas a empresa. 

 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Diante da abrangência e relevância do tema satisfação em serviços, faz-se necessário 

aprofundar e discorrer alguns tópicos relevantes que, no primeiro momento auxiliarão na 

compreensão dos conceitos aplicados e, posteriormente, serão a base para a análise e 

interpretação dos resultados obtidos. 

 

2.1 SERVIÇOS 

 

O setor de serviços representa papel importante para a economia moderna e 

globalizada. As grandes mudanças ocorridas na estrutura econômica mundial posicionaram 

este setor no topo da lista das atividades que mais crescem em todo o mundo. Nos países 

desenvolvidos, principalmente, os serviços de saúde, turismo, ensino, entretenimento, 

transporte, consultoria, entre outros, são os principais responsáveis pela geração de emprego e 

renda. Os estudos de Schmenner (1999) mostram que, setenta por cento dos empregos 

oferecidos nos Estados Unidos têm origem no setor de serviços, sendo estes, das mais 

variadas atividades. 

Entre os autores é possível encontrar unanimidade quanto à importância que o setor de 

serviços representa para a economia, no entanto, ao conceituar serviços, tal unanimidade 

raramente é encontrada. Grönroos (1993 p. 34) resgata algumas definições atribuídas a 

serviços. Santos (2005) contribui com estas definições e acrescenta definições 

contemporâneas que permitem acompanhar e entender a evolução e o enfoque dados por 

diversos autores. O Quadro 1 sintetiza estas definições. 

 

Autor (es) Definição 

Vargo e Lusch 
(2004) 

“Serviço é a aplicação de competências especializadas (habilidades e 
conhecimento), por meio de ações, processos, e atuações para o benefício de 
outra entidade ou de si próprio (auto-serviço)”. 

Zeithaml e Bitner 
(2003) 

“Serviços são ações, processos e atuações exercidos a alguém ou a alguma coisa 
de alguém”. 

Bowen e Ford 
(2002) 

“Um serviço intangível inclui todos os elementos que juntos são responsáveis por 
criar uma experiência memorável para o cliente em um determinado momento do 
tempo”. 

Lovelock e Wright 
(2001) 

Serviço “é um ato ou desempenho que cria benefícios para clientes por meio de 
mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço”. 

Kotler e Armstrong (1998) 
“Serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer a outra e 
que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua 
produção pode ou não estar vinculada a um bem físico”. 

Ramaswamy 
(1996) 

Serviço pode ser entendido como “as transações de negócios que acontecem entre 
um provedor (prestador do serviço) e um receptor (cliente) a fim de produzir um 
resultado que satisfaça o cliente”. 
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Grönroos 
(1995) 

“O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 
menos tangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante 
as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens 
e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como solução ao(s) 
problema(s) do(s) cliente(s)”. 

Collier 
(1994) 

“Serviços é o pacote de benefícios para o cliente, as coisas que proporcionam 
benefício e valor, de fato, ao cliente”. 

Gummesson (1986) 
“Um serviço é algo que pode ser comprado ou vendido mas não se pode derrubar 
nos pés” 

Free (1987)  
 

“O atendimento das expectativas do cliente durante uma venda e na atividade 
pós-venda, através da realização de uma série de funções que se equiparam ou se 
superam a concorrência, de forma a promover um lucro incremental para o 
fornecedor.” 

Gummesson (1987b) 
“Serviço é algo que pode ser comprado e vendido, mas que você não consegue 
deixar cair sobre o seu pé.” 

Kotler e Bloom (1984) e 
Kotler (1988) 

“Um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à 
outra que seja essencialmente intangível e que não resulte em propriedade de 
coisa alguma. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico.” 

Andresen et al. (1983) 
“Serviços são quaisquer benefícios intangíveis, que são pagos direta ou 
indiretamente e que freqüentemente incluem um componente físico ou técnico 
maior ou menor.” 

Lehtinen (1983) 
“Um serviço é uma atividade que tem lugar nas interações com uma pessoa de 
contato ou uma máquina física e que provê satisfação ao consumidor.” 

LaLonde e Zinszer (1976), 
“Serviço ao cliente é um processo cujo objetivo é fornecer benefícios 
significativos de valor agregado à cadeia de suprimentos, de maneira eficiente em 
termos de custos”. 

Stanton (1974) 

“Serviços (são) atividades separadamente identificáveis e intangíveis que 
provêem a satisfação de um desejo quando colocados no mercado a consumidores 
e/ou usuários industriais e que não estão necessariamente associados à venda de 
um produto ou de um outro serviço”. 

Blois (1974) 
“Um serviços é uma atividade colocada à venda que gera benefícios e satisfações, 
sem levar a uma mudança física na forma de um bem”. 

Benssom (1973) 
“Para o consumidor, serviço são quaisquer atividades colocadas à venda que 
proporcionem benefícios e satisfações valiosas; atividades que o cliente não 
possa ou prefira não realizar por si próprio.” 

Judd (1964) 

“Serviços são colocados no mercado: Uma transação no mercado, realizada por 
uma empresa ou por um empreendedor, onde o objeto da transação é outro que 
não a transferência de propriedade (ou título, se algum) de uma mercadoria 
tangível.” 

Regan (1963) 
“Serviços representam ou satisfações intangíveis apresentadas diretamente 
(transporte, acomodação), ou satisfações intangíveis apresentadas indiretamente 
quando da compra de mercadoria ou outros serviços (crédito, entrega).” 

American Marketing 
Association (1960) 

“Serviço: Atividades, benefícios ou satisfações que são colocados à venda ou 
proporcionados em conexão com a venda de bens”. 

Quadro 1 – Definições de serviço 
Fonte: Adaptado de Santos ( 2005). 

 

Diante do Quadro 1 de definições, observa-se que a maioria dos autores até final da 

década de 80, preocupava-se em destacar a característica principal dos serviços que é 

intangibilidade, ou seja, a preocupação central era a distinção entre bens e serviços. 

Somente no final dos anos 80, os autores citados incluíram em suas definições, a 

preocupação com cliente e suas expectativas em relação aos serviços recebidos, ou seja, a 

preocupação central dos estudos concentrava-se em revelar como o cliente percebia a 

qualidade nos serviços. 
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Por fim, observa-se que no final dos anos 90 a questão central passou a ser 

desempenho dos serviços, ou seja, mensurar a capacidade da empresa prestadora de serviço 

em atender as expectativas do cliente, bem como o impacto desta mensuração na repetição de 

novos negócios. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS E LIMITAÇÕES NO SEU OFERECIMENTO 

 

 Se é difícil encontrar unanimidade ao conceituar serviços, o mesmo acontece quando 

busca-se diferenciar bens de serviços. Esta diferenciação torna-se uma tarefa difícil e muitas 

vezes conflitante, pois em maior ou menor nível ambos aparecem e se complementam. 

 Possivelmente, na compra de um produto, inclui-se a este uma fração de serviço. Por 

exemplo, ao comprar um pneu para seu automóvel, geralmente, o cliente necessita dos 

serviços de montagem e colocação no veículo. Na compra de um serviço, possivelmente uma 

fração do bem será destinada a satisfazer as necessidades do cliente, por exemplo, ao buscar 

os serviços de um restaurante, o cliente estará consumindo os produtos oferecidos pelo 

restaurante. Evidencia-se, por tanto, a existência de uma relação de dependência e 

complementação entre bens e serviços. 

 Gianesi e Corrêa (1996), afirmam que os setores de bens e serviços evoluem em 

simbiose, onde os serviços não poderão prosperar sem que exista um poderoso setor 

industrial, capaz de produzir uma variedade e quantidade de produtos. O setor industrial, por 

sua vez, necessita de um organizado e dinâmico setor de serviços, com a finalidade de 

disponibilizar os seus produtos para o maior número de consumidores final, bem com todos os 

serviços de apoio e suporte, indispensável na busca da satisfação cliente. 

 Kotler (1998) sugere quatro características particulares dos serviços: 

Intangibilidade – os serviços são por natureza intangíveis, ou seja, não podem ser vistos 

provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem comprados. Assim sendo, os clientes 

buscarão sinais para evidenciar sua qualidade, como por exemplo, localização, funcionários, 

equipamentos, material de comunicação, símbolos e preços percebidos. Esta característica 

exige do fornecedor a capacidade de “administrar a evidência”, tangibilizar o intangível. 

Inseparabilidade – diferentemente dos bens físicos, os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente. Quando um serviço é prestado por uma pessoa, esta é parte integrante deste 

serviço. O cliente participa como co-produtor, se não do total pelo menos de uma grande parte 

da produção de um serviço, e assim, a interação fornecedor-cliente é uma característica 

especial que afeta o resultado final do serviço. Neste caso, o fornecedor pode traçar 



 

 

26

 

estratégias para contornar esta dificuldade, como por exemplo, substituir o atendimento 

individual pelo atendimento de pequenos grupos de clientes com o mesmo interesse.    

Variabilidade – os serviços são altamente variáveis, pois dependem diretamente de 

quem os executa e também de onde são oferecidos. É possível encontrar para um mesmo 

serviço, profissionais mais dedicados aos clientes e outros nem tanto. Um mecânico, por 

exemplo, pode estar preocupado em explicar para o cliente as razões que contribuíram em 

uma determinada falha no funcionamento do motor, enquanto outro mecânico limita-se 

apenas em corrigir a mesma falha sem preocupar-se com o cliente. Para superar esta 

limitação, os fornecedores podem apelar por três estratégias. A primeira vai no sentido de 

selecionar e treinar as pessoas que operacionalizarão determinado serviço, seguido de um 

processo de padronizar o serviço prestado em toda a organização, assim todos os clientes 

receberão o mesmo tratamento, indiferentemente de quem o atendeu. Por fim, o fornecedor 

deve monitorar a satisfação de seu cliente, por meio de um sistema sugestões, reclamações e 

comparação com outros fornecedores, com o objetivo de detectar e corrigir falhas existentes. 

Perecibilidade – diferentemente dos bens físicos, os serviços não podem ser 

estocados. Voltando ao mesmo exemplo do mecânico, se este não estiver disponível para 

atender o cliente, é possível que o cliente não esteja disposto a esperar e logo vai à procura 

por outro profissional. Neste caso, evidencia-se que, quanto mais flutuante for a demanda por 

um determinado serviço, mais complexo torna-se seu gerenciamento. Práticas como 

diferenciação de preço e sistema de reserva ou agendamento de um serviço podem contribuir 

para amenizar esta limitação. 

Grönroos (1996) traçou um paralelo em bens físicos, referindo-se aos produtos, com 

os serviços, em uma tentativa de evidenciar as peculiaridades que envolvem a prestação de 

serviço. Este paralelo é apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Diferenças entre serviços e bens físicos 

Bens físicos Serviços 
Tangíveis Intangíveis 
Homogêneos Heterogêneos 

Produção e distribuição separadas do consumo 
Processos simultâneos de produção, distribuição e 
consumo 

Uma coisa Uma atividade ou processo 

Valor central 
Valor central produzido em interações comprador-
vendedor 

Clientes não participam (normalmente) no processo de 
produção Clientes participam da produção 
Podem ser mantidos em estoque Não podem ser mantidos em estoque 
Transferência de propriedade Não há transferência propriedade 

Fonte: GRÖNROOS, C. Marketing: gerenciamento de serviços: a competição por serviços na hora da verdade. 
Rio de Janeiro: Campus (1995. p. 66). 
 
 A Tabela 1 evidencia diferenças e particularidades relevantes entre bens físicos e 

serviços. Sendo assim, torna-se fundamental conhecer e diferenciar aspectos que possam 

contribuir para a melhoria, tanto dos bens físicos quanto dos serviços, sendo este último 

objeto deste estudo. 

Santos (2005) estudando um modelo estratégias das operações dos serviços fez um 

apanhado das diferentes visões dos autores que evidenciam diferenças nas operações que 

envolvem serviços. O Quadro 2 é uma síntese da pesquisa do autor. 
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Características Implicações para as operações Autores 

Intangibilidade 

Os serviços são relacionados com 
percepções e experiências 

Pine II e Gilmore (1998); Johnston e 
Heineke (1998); Chase e Dasu 
(2001) 

A avaliação da qualidade do serviço pelo cliente 
tende a ser subjetiva 

Grönroos (1995); Parasuraman, 
Zeithaml e Berry (1985, 1988) 

As evidências físicas do serviço têm um papel 
fundamental (instalações, aparência dos 
funcionários, etc.) 

Bitner (1992); Aubert-Gamet (1997) 

Simultaneidade 

Os serviços não podem ser estocados 
Fitzsimmons e Fitzsimmons (1998); 
Schmenner (1995) 

O tempo de prestação do serviço é um elemento 
crucial 

Durrande-Moreau (1999); Díaz e 
Ruiz (2002); Davis e Heineke 
(1994) 

A sincronização entre capacidade e demanda é 
um problema crítico em 
Serviços 

Klassen e Rohleder (2001, 2002); 
Sasser (1976); Armistead e Clark 
(1994) 

Nos serviços existe uma sobreposição entre 
produto e processo 

Ramaswamy (1996); Fitzsimmons e 
Fitzsimmons (1998); Shostack 
(1984) 

A garantia e o controle da qualidade devem atuar 
no processo, inclusive no momento da prestação 
do serviço 

Hayes e DuVall (1992); Johnston 
(1995a); Coye (2004) 

A recuperação de falhas é indispensável, pois os 
erros no processo são imediatamente percebidos 
pelos clientes 

Tax e Brown (1998); Hart, Heskett e 
Sasser Jr. (1990) 

Nos serviços existe uma interface entre as 
funções de operações e marketing 

Roth e Van der Velde (1991); 
Bateson e Hoffman (2001); 
Lovelock (1992) 

Participação 

O cliente pode assumir diferentes papéis no 
processo de prestação do serviço, inclusive como 
seu co-produtor 

Bitner et al. (1997); Chervonnaya 
(2003) 

O processo e o resultado do serviço são 
influenciados pela participação do cliente, por 
isso a gestão deste é essencial 

Bowen e Ford (2002); Johnston e 
Clark (2002) 

A participação do cliente requer que os 
funcionários de contato tenham habilidades 
interpessoais 

Lews e Entwistle (1990); Cook et al. 
(2002) 

O grau de participação do cliente determina a 
escolha da tecnologia de processo que interage 
com ele próprio 

Walley e Amin (2003); Bitner, 
Brown e Meuter (2000); Froehle e 
Roth (2004) 

A produtividade em serviços depende da 
participação do cliente 

Grönroos e Osajalo (2004); Johnston 
e Jones (2004) 

Quadro 2 – Características dos serviços e implicações nas operações 
Fonte: Santos (2005). 

 

2.3 QUALIDADE EM BENS E SERVIÇOS 

 

 Conforme abordado anteriormente, os serviços possuem características próprias que os 

distinguem dos produtos ou bens físicos. Assim sendo, a abordagem da qualidade de um 

serviço necessita de uma abordagem focada nas implicações e reações que o cliente faz sobre 

a qualidade do serviço oferecido. Com o objetivo de evidenciar a percepção da qualidade em 

produtos e em serviços, inicialmente, abordaremos algumas considerações a respeito da 
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qualidade como um todo. Posteriormente e especificamente abordaremos considerações sobre 

a percepção da qualidade dos serviços. 

 

2.3.1 O conceito de qualidade 

 

O conceito de qualidade nasceu no ambiente industrial e evoluiu muito nas últimas 

décadas. Após a segunda guerra mundial, espalhou-se por muitos países, principalmente no 

Japão, o desejo de adotar a qualidade como uma filosofia em processos, transformando 

matérias-primas em produtos finais adequados ao cliente, satisfazendo seus desejos e 

necessidades.  

 A evolução do conceito de qualidade e suas dimensões são evidenciadas no Quadro 3 

que relata as considerações sobre a qualidade pelos principais autores. 
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Autor Considerações sobre a qualidade 

Feigebaum (1983) 
A qualidade é conceituada de acordo com a opinião dos clientes, e, na busca por 
competitividade e melhoria contínua, as organizações devem ter este conceito 
suficientemente claro no momento da tomada de decisão. 

Garvin (1984) 

Identifica cinco abordagens para a definição da qualidade: 
- abordagem transcendente: nesta visão a qualidade é exemplo de “excelência inata”; 
- abordagem baseada no produto: qualidade é uma variável precisa e mensurável, 
podendo ser avaliada objetivamente; 
- abordagem a baseada no usuário: a qualidade é subjetiva, calcada na preferência do 
consumidor. 
- abordagem baseada na produção: a qualidade está em conformidade com as 
especificações; 
- abordagem baseada no valor: a qualidade é definida em termos de custos e preços, 
relacionando esses dois aspectos em seu resultado para o consumidor. 

Ishikawa (1985) 

Considera que a qualidade pode ser interpretada de duas maneiras. Na primeira, muito 
restrita, significa qualidade de produto; na segunda, mais abrangente, refere-se à 
qualidade de trabalho, qualidade de serviço, qualidade de informação, qualidade de 
processos, qualidade de pessoas, qualidade de sistema, qualidade de objetivos, etc. 

Deming (1990) 

Relata que qualidade não é um luxo, mas sim aquilo que o cliente sempre deseja, 
necessita e quer. Como seus desejos estão em contínua mudança, a solução para definir 
qualidade é redefinir constantemente as especificações. 

Juran (1991) 

Qualidade é a adequação ao uso. Um dos seus significados é o desempenho do produto, 
cujas características proporcionam a satisfação dos clientes que o comprarão. Seria, por 
outro lado, a ausência de deficiências, pois estas geram insatisfação e reclamações dos 
clientes. 

Dale e Cooper 
(1992) 

Oferecem diferentes possibilidades para a definição de qualidade, tais como: 
uniformidade das características do produto ou entrega de um serviço em torno de um 
valor nominal ou alvo; conformidade com as especificações acordadas; adequação ao 
propósito/uso; satisfação às expectativas dos clientes e entendimento as suas 
necessidades e desejos futuros, nunca tendo de lhes “pedir desculpas”. 

Crosby (1992) 

Qualidade é a conformidade com as especificações. Quando se tenciona fazer certo da 
primeira vez, todos devem saber o que isso significa. A qualidade encontra-se na 
prevenção, que, por sua vez, se origina do treinamento, disciplina, exemplo, liderança e 
persistência. O padrão de seu desempenho é o zero defeito, ou seja, os erros não são 
tolerados e sua medida é o preço da não-conformidade. 
 

Paladini (1995) 

“A qualidade é conceituada de acordo com a opinião dos clientes e, na busca por 
competitividade e melhoria contínua, as organizações devem ter este conceito 
suficientemente claro na tomada de decisões”. 

Jenkins (2000) “Qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende satisfazer”. 

Quadro 3 – Definições sobre a qualidade 
Fonte: Adaptado de Siqueira (2006). 

   

 É possível observar que o tema qualidade é abordado de maneira diferenciada pelos 

diversos autores referenciados no Quadro 3. Não é possível encontrar, em definição atribuída, 

uma que represente unanimidade para os diferentes autores. No entanto, observou-se que 

alguns elementos da qualidade são destacados por vários autores:  

a) Adequação ao uso – diz respeito se o bem ou o serviço está de acordo com o nível 

de exigência do cliente, ou mesmo, para o nível ao qual ele foi concebido. Neste caso, um 

produtos que incorpore algo a mais do que sua concepção proposta poderia estar 

desperdiçando recursos; 
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b) Conformidade com as especificações técnicas – quando abordado sob esta ótica, um 

bem ou serviços deverá estar de acordo com padrões técnicos em conformidade, ou seja, 

medidas técnicas de acordo com um padrão pré-estabelecido; 

c) Satisfação do cliente – diz respeito se o bem ou serviços é capaz de satisfazer as 

expectativas do cliente. Mesmo estando dentro dos padrões pré-estabelecidos e adequados ao 

uso, o cliente poderá não encontrar satisfação, isto pode acontecer quando um cliente forma 

expectativas superiores ao que realmente, o bem ou o serviço, poderá lhe proporcionar; 

d) Opinião do cliente – a qualidade deve ser mensurado pelo cliente, ou seja, que julga 

quão boa é a qualidade do bem ou serviço, deverá ser o usuário do mesmo; e, 

e) Vantagem competitiva – neste caso os autores enfatizam que, os bens ou serviços 

que no julgamento do cliente, possuem qualidade serão os que terão preferência na ocasião de 

novos negócios. 

Fica evidenciado, por tanto, que generalizar o conceito de qualidade torna-se uma 

abordagem errônea que podem induzir os gestores de uma organização a posicionar-se de 

forma limita e restrita frente à grandiosidade da dimensão do conceito de qualidade. 

 

2.3.2 A percepção da qualidade em serviços 

 

Grönroos (1995, p. 89) afirma que a qualidade dos serviços é “aquilo que os 

clientes percebem”. Assim sendo, a qualidade de um serviço oferecido necessita ser percebida 

pelo cliente que, com base nas suas expectativas, assume o papel de qualificador deste 

serviço.  

Para SLACK et al. (2000, p. 552) a “Qualidade é a consistente conformidade com 

as expectativas dos consumidores.” Reforça ainda que nos serviços as expectativas ou 

percepções dos clientes podem variar pelo fato de serem intangíveis. Para o autor as relações 

entre expectativas e percepções na visão dos clientes podem ter três possibilidades: 

1ª) Expectativas < Percepções: a qualidade percebida do serviço é boa. 

2ª) Expectativas = Percepções: a qualidade percebida do serviço é aceitável. 

3ª) Expectativas > Percepções: a qualidade percebida do serviço é pobre. 

Gianesi e Corrêa (1994) apresentam um modelo de como os clientes mensuram a 

qualidade com base nas expectativas de um serviço. A figura X ilustrada este modelo. 
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FIGURA 1 – A qualidade percebida pelo cliente 
Fonte: Gianesi e Corrêa (1994, p. 80) 
 

 A figura ilustra o encontro do cliente como o serviço desejado. O resultado deste 

encontro pode gerar três situações diferentes:  

a) suas expectativas foram excedidas: esta situação indica que a qualidade do serviço 

prestado foi avaliada como ideal, ou seja, o cliente ficou plenamente satisfeito e encantado 

com o serviço prestado. Este cliente não necessita buscar ou experimentar outro fornecedor no 

mercado, ou seja, é a condição ideal para estabelecer-se uma relação de lealdade entre a 

empresa e o cliente.  

b) suas expectativas foram atendidas: a empresa ofereceu aquilo que o cliente buscava, 

atendeu suas expectativas. No entanto, o cliente não ficou encantado com o serviço oferecido 

e poderá, futuramente, experimentar outro fornecedor no mercado. 

c) suas expectativas não foram atendidas: neste caso o cliente não recebeu o serviço 

que esperava da empresa prestadora, logo a qualidade do serviço recebido foi avaliado como 

inaceitável. Neste caso é muito provável que o cliente busque outro fornecedor para o mesmo 

serviço em outra oportunidade. 

 Assim sendo, a repetição de novos negócios fica condicionada ao encantamento do 

cliente, ou seja, os clientes que tiveram suas expectativas excedidas com o serviço prestado 

tornar-se-ão leais à empresa, situação deseja pela empresa e que garante sua continuidade. 

 

2.3.3 Influência da qualidade dos serviços na satisfação e lealdade 
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 Após o consumo de produtos ou o uso de serviços, os consumidores tendem a divulgar 

suas experiências. O impacto desta mensagem certamente influenciará na repetição de compra 

deste produto ou serviço experimentado, refletindo em acréscimo ou decréscimo no volume 

de negócios. Logo, a permanência da organização no mercado fica condicionada a este 

contexto. 

Picolo e Tontini (2006) afirmam que clientes muito satisfeitos ou encantados são 

menos motivados a pesquisar outros fornecedores, repetindo o consumo com a empresa que 

ofereceu o bem ou serviço. Porém clientes insatisfeitos substituem determinado produto ou 

fornecedor por outra opção que no seu julgamento traga-lhes maior satisfação, e o que é mais 

agravante ainda, divulgam suas experiências desagradáveis, resultando no afastamento de 

outros potenciais consumidores. 

 Evidencia-se assim que clientes insatisfeitos produzem um efeito devastador sobre os 

clientes potenciais, o que não acontece, com tanta intensidade quando o mesmo cliente está 

plenamente satisfeito ou encantado. Deflagra-se assim, a importância de oferecer bens e 

serviços com a qualidade determinada pelo cliente e que lhe proporcione a máxima satisfação, 

e sobrepondo a isto, criar mecanismo de avaliação para mensurar a satisfação do cliente, 

neutralizando assim o efeito repelente sobre os clientes potenciais. 

 

2.4 PRINCIPAIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Como já abordado neste capítulo e por possuir características distintas, mensurar a 

qualidade em serviços passou a ser um grande desafio para os gestores da organização, pois 

antes de tomar qualquer decisão é necessário saber qual o nível de qualidade do serviço 

oferecido. 

 Esta necessidade provocou o interesse de vários autores que, com diferentes enfoques, 

criaram métodos para avaliar a qualidade em serviços. A seguir aborda-se os principais 

métodos que traduzem, na visão do cliente, quão boa é a qualidade do serviço ofertado. 

 

2.4.1 O modelo Servqual e as dimensões da qualidade 

 

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985) estudaram os serviços prestados por bancos, 

seguradoras, cartões de crédito e consertos, com o objetivo de identificar os atributos que 

influenciavam na avaliação da qualidade percebida pelos clientes. Em seus primeiros estudos, 

os autores agruparam os atributos da qualidade destes serviços em 10 dimensões e mais tarde, 
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por meio de outros estudos, observaram que um grupo de atributos repetia-se com freqüência 

e concentrando-se em apenas 5 dimensões. O Quadro 4 apresenta estas 5 dimensões, resultado 

de pesquisas realizadas em mais de 1900 empresas, na qual os clientes atribuíram 100 pontos 

entre as cinco dimensões bem como um comentário a cerca de cada dimensão. Estas 

observações desenvolveram-se, transformando-se na escala SERQUAL. 

 

Dimensão Pontuação atribuída Comentário 

Confiabilidade 32 
Diz respeito habilidade para executar o serviço 
prometido de modo seguro e preciso. 

Responsividade 22 
É a disposição de ajudar os clientes e de prestar 
serviços sem demora. 

Segurança 19 
Refere-se aos conhecimentos dos funcionários 
aliado à simpatia e à sua habilidade para inspirar 
credibilidade e confiança. 

Empatia 16 
Diz respeito ao cuidado, atenção individualizada 
dedicada aos clientes. 

Tangibilidade 11 
Refere-se a aparência das instalações físicas, 
equipamento, pessoal e materiais impressos 

Quadro 4 – Dimensões da qualidade 
Fonte: Kolter (1998). 
 
 Observa-se que a confiabilidade é um atributo essencial à qualidade dos serviços, 

sendo o primeiro critério a ser avaliado pelos clientes, segundo o estudo destes autores. 

Desta forma, a confiabilidade do serviço torna-se um elemento chave nas operações de 

serviços. 

 Para Tontini (2006), tanto o conceito de gap (lacuna), quanto às necessidades de se 

mensurar a qualidade do serviço prestado e a qualidade percebida pelo cliente, consolidaram a 

base do modelo SERVQUAL. Neste modelo, tanto a qualidade do serviço quanto a satisfação 

do cliente são determinados pela teoria dos gaps, sendo que avaliação da qualidade é 

determinada pela diferença entre o nível considerado adequado pelo cliente e o nível 

percebido (serviço percebido versus serviço adequado). Por sua vez, a satisfação do cliente é 

deflagrada pela diferença entre o nível esperado de determinado serviços e o nível percebido 

(serviço esperado ou previsto versus serviços percebido). 

 Os estudos de Parasuraman, Zeitahml e Berry (1985) resultaram em um modelo de 

avaliação da qualidade de serviços. Este modelo evidencia a localização das respectivas 

lacunas (gaps) determinantes da percepção da qualidade de serviços. A figura 2 aponta a 

localização das lacunas (gaps) identificadas pelos autores.  

 



 

 

35

 

 
 
Figura 2 – Modelo de qualidade de serviço 
Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 
 
 Analisando-se a lacuna 1 pode-se perceber que a preocupação neste estágio se dá em 

descobrir o que realmente os clientes desejam, ou seja, a empresa deve desenvolver 

mecanismos com o objetivo de oferecer serviços adequados as necessidades do cliente. 

 A lacuna 2 refere-se as especificações dos serviços. Assim sendo, a empresa mesmo 

que identificado as necessidades do cliente, pode ter distorções sobre as especificações de 

seus serviços, ou seja, para a empresa o serviço oferecido tem boa qualidade, mas o cliente 

não avalia da mesma forma. 
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 A lacuna 3 diz respeito a qualidade do serviço e sua execução. Os funcionários podem 

não estar preparados ou sobrecarregados, impossibilitados ou indispostos a prestar serviços 

com um padrão mínimo de qualidade. 

 A lacuna 4 refere-se a execução do serviço e as comunicações externas. Isto quer dizer 

que a empresa faz uma divulgação boa de seus produtos, elevando as expectativas do cliente 

que, ao usar o serviço defronta-se com uma realidade oposta à esperada e divulgada. 

 Na lacuna 5 diz respeito entre o serviço percebido e o serviço esperado. Neste caso o 

cliente avalia o desempenho da empresa de equivocada e, geralmente subestima a qualidade 

do serviço recebido.  

 Desta forma é fundamental para a empresa prestadora de serviço, concentrar seus 

esforços para diminuir as lacunas existentes, a fim de aproximar as expectativas do cliente e o 

serviço oferecido. 

 

2.4.2 Servperf 

 

 Este método de mensuração da qualidade foi testado e investigado por Cronin e Taylor 

(1992). Insatisfeitos com os métodos até então usados, os autores testaram um método 

alternativo para mensurar a qualidade do serviço percebido e a significância da relação entre 

qualidade de serviço, satisfação dos usuários do serviço e intenção de repetir a compra. 

 Esta investigação de Cronin e Taylor (1992) fundamentada-se em quatro questões: 

I – Uma medida não ponderada baseada no desempenho de qualidade de serviço é uma base 

mais apropriada para medir a qualidade de serviço que a escala SERVQUAL, Servqual 

ponderado, ou SERVPERF ponderado; 

II – A satisfação do cliente é um antecedente da qualidade percebida do serviço; 

III – A satisfação do cliente tem um impacto significativo na intenção de compra; 

IV – A qualidade do serviço percebido tem um impacto significativo na intenção de compra. 

Diante destes pressupostos Cronin e Taylor (1992) concluíram que as conceituações e 

as medidas da qualidade dos serviços eram falhos e que a qualidade do serviço poderia ser 

mensurado por meio de uma atitude. Em outra conclusão os autores afirmaram que, a escala 

Serveperf era mais eficiente quando se considerava apenas o desempenho, do que a escala 

Servequal, pois reduzia-se a escala de 44 itens na escala Serqual para 22 itens na escala 

Seveperf. 
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2.4.3 Análise pela matriz de importância x desempenho 

 

 Este método de avaliação, proposto por Martilla e James (1977), tem como objetivo 

visualizar quais atributos de um serviço deveriam ser melhorados que tornassem este mais 

competitivo no mercado. Inicialmente utilizado pelo departamento de serviços de uma 

empresa de automóveis, este método foi posteriormente muito usado em outros segmentos de 

serviços, certamente pela facilidade e eficácia de sua aplicação e interpretação dos resultados. 

 Por meio deste método, os dados provenientes de uma pesquisa que investiga a 

satisfação são utilizados para construir uma matriz bi-dimensional, onde a importância de um 

atributo é representada pelo eixo Y e o seu desempenho pelo eixo X. Esta matriz é dividida 

em quatro quadrantes: 

Quadrante I – os atributos deste quadrante apresentam alta importância e alto 

desempenho, constituindo-se em uma vantagem competitiva para a empresa que deverá 

manter esta condição. 

Quadrante II – neste quadrante encontram-se os atributos que apresentam alta 

importância, mas com baixo desempenho, o que merece atenção imediata por parte dos 

dirigentes da empresa.  

Quadrante III – os atributos deste quadrante apresentam baixa importância e baixo 

desempenho, o que dispensa esforços por parte da empresa. 

Quadrante IV – este quadrante abriga os atributos com alto desempenho, no entanto, 

os consumidores atribuem baixa importância, assim sendo, a empresa estaria desperdiçando 

recursos e esforços que poderiam ser direcionados a outras áreas da empresa. 

 Para Gaver (2003), o desempenho de um atributo pode ser obtido pela a avaliação da 

satisfação do cliente. Por sua vez, a importância do atributo pode ser obtida por duas 

maneiras, pela importância declarada ou derivada estatisticamente. A importância declarada é 

obtida por uma nota para cada atributo, onde o cliente, por meio de uma escala que pode 

variar de “sem importância” ou “extremamente importante”, declara a importância do 

atributo. Já a importância derivada estatisticamente é obtida por meio de uma regressão linear 

entre a satisfação com os atributos individuais, tornando-se variáveis independentes, com a 

satisfação com geral do bem ou serviços, neste caso, variável dependente. Assim, a 

importância de cada atributo é dado pelo valor dos coeficientes da equação de regressão, 

apontado que o atributo que obtiver o maior coeficiente é o atributo mais importante, por 

impactar na satisfação geral. A figura X demonstra a disposição dos quadrantes em relação a 

importância e a satisfação atual. 
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Figura 3 – Matriz de Importância x Desempenho 
Fonte: Tontini, Walter e Lima (2006).  
 

Este método de avaliação tem como pressuposto a independência entre o desempenho 

e a importância. No entanto, há evidências de que a importância se altera em função da 

satisfação (HUISKONEN; PIRTTILÄ, 1998; TONTINI; SILVEIRA, 2005). Outro 

pressuposto é que há linearidade entre o desempenho e a satisfação, ou seja, qualquer atributo, 

ao ser melhorado, refletirá em aumento proporcional de satisfação. Entretanto, este 

pressuposto perde sua validade no momento em que alguns tipos de atributos não 

proporcionam aumento na satisfação do consumidor na mesma proporção que o aumento de 

desempenho, evidenciando assim, uma relação não linear entre desempenho e satisfação 

geral. 

Assim sendo, a falta de independência entre importância e desempenho e a relação não 

linear entre a satisfação com os atributos individuais e a satisfação geral, passa a ser uma 

limitação deste método, visto que pode levar a decisões equivocadas de melhoria, quando 

utilizada a matriz de importância e desempenho (TONTINI; SILVEIRA, 2005). 

 

2.4.4 O Modelo Kano de qualidade 

 

 Este modelo de avaliação baseia-se na identificação de atributos de qualidade atrativa 

e obrigatória de produtos ou serviços, bem como, a influência destes na satisfação do cliente 



 

 

39

 

(TONTINI, 1996; TONTINI; SILVEIRA, 2005). O método Kano, classifica em três tipos de 

atributos de um produto ou serviço, que influenciam satisfação: 

a) Atributos obrigatórios – são considerados atributos obrigatórios todos aqueles que 

preenchem as funções básicas de um produto ou serviço. Sua ausência em um produto, bem 

como desempenho insuficiente na prestação de um determinado serviço, deixarão os clientes 

extremamente insatisfeitos. No entanto, sua presença ou desempenho suficiente, não 

acrescentarão satisfação adicional ao cliente, que geralmente não são exige ou lembra quando 

perguntado do que busca em um produto ou serviço. 

b) Atributos unidimensionais – estes atributos retratam a satisfação do cliente, ou 

seja, quanto maior o nível de desempenho maior a satisfação do cliente ou vice-versa. 

Diferentemente dos atributos obrigatórios, os atributos unidimensionais, geralmente são 

exigidos explicitamente pelos usuários ou clientes. 

c) Atributos atrativos – estes atributos são aqueles que quando presentes em um 

produto ou serviço, trazem maior satisfação ao cliente, assumindo uma função mais que 

proporcional. No entanto, desempenho insuficiente não resultará na insatisfação do cliente, 

pois estes clientes não expressam o seu desejo, tão pouco, esperam a sua presença. São os 

atributos que surpreendem o cliente.  

 Tontini e Silveira (2005) reforçam que além destes três tipos de atributos, existem 

outros dois: 

a) Atributos neutros – são aqueles que sua presença ou ausência, desempenho 

suficiente ou insuficiente não gera satisfação, tão pouco insatisfação no cliente. 

b) Atributos reversos – estes atributos quando presentes em um produto ou serviço 

trazem insatisfação ao cliente. 
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Figura 4 – Modelo Kano de qualidade 
Fonte: Tontini, Walter e Lima (2006).  
 

Os mesmos autores reforçam que, por meio do modelo Kano, torna-se possível a 

identificação e classificação dos diferentes atributos de um produto ou serviço, permitindo 

descobrir quais atributos são básicos, chaves e intensificadores da satisfação dos clientes. 

 

2.5 DETERMINANTES DA QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Os serviços possuem características e peculiaridades próprias. Logo, avaliar a 

qualidade em serviços, geralmente, torna-se uma tarefa com maior grau de dificuldade e 

complexidade se comparado à avaliação de produtos manufaturados, pois os serviços 

apresentam na sua essência, características de intangibilidade. Assim sendo, para facilitar a 

compreensão da qualidade em serviços, torna-se fundamental, dividir a qualidade em um 

conjunto de determinantes que, dependendo do tipo de serviço, serão diferentes e produzem 

maior ou menor impacto na satisfação geral. 

Gianesi e Corrêa (1996) afirmam que para cada tipo de serviços poderá existir um 

conjunto específico destes determinantes da qualidade. Na mesma linha de raciocino, 

Johnston e Clark (2002) acrescentam que, estes determinantes são específicos e críticos para o 

setor que se pretende avaliar. 

Lovelock (1992) sugere uma listagem genérica de determinantes da qualidade em 

serviços:  

1) acesso – refere-se à acessibilidade da localização do serviço, incluindo também a 

facilidade para encontrar o ambiente de sua prestação e a clareza do trajeto;  
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2) estética – a extensão em que os componentes do pacote de serviços estão de acordo 

com o gosto do cliente, incluindo a aparência e a atmosfera do ambiente, as instalações, os 

artigos genuínos e os funcionários;  

3) atenção/assistência – a extensão em que o serviço, particularmente o pessoal de 

contato, fornece ajuda ao cliente ou passa a impressão de estar interessado, mostrando 

disposição em servi-lo; 

4) disponibilidade – a disponibilidade das instalações do serviço, dos funcionários e 

dos bens oferecidos. No caso do pessoal de contato, isso significa o índice 

funcionários/clientes e o tempo que cada funcionário dispõe para passar com o cliente 

individual. No caso dos bens, inclui a quantidade e variedade de produtos disponibilizados ao 

cliente; 

5) cuidado – a preocupação, a consideração, a simpatia e a paciência mostradas ao 

cliente. Isso inclui a extensão em que o cliente fica à vontade com o serviço e sente-se 

emocionalmente (em vez de fisicamente) confortável; 

6) limpeza/atratividade – a limpeza, a aparência clara e atraente dos componentes 

tangíveis do pacote de serviços, incluindo o ambiente, as instalações, os bens e o pessoal de 

contato; 

7) conforto – diz respeito ao conforto físico do ambiente e das instalações do serviço; 

8) comprometimento – os funcionários demonstram comprometimento com o 

trabalho, incluindo seu orgulho e satisfação, diligência e perfeccionismo; 

9) comunicação – a habilidade de comunicar o serviço ao cliente de maneira 

inteligível. Inclui-se a clareza, a totalidade e a precisão da informação verbal e escrita e sua 

habilidade para ouvi-la e entendê-la; 

10) competência – a habilidade, a expertise e o profissionalismo com que o serviço é 

executado. Isso inclui a adoção de procedimentos certos, o cumprimento correto das 

instruções do cliente, o grau de conhecimento do serviço mostrado pelo pessoal de contato, a 

entrega de produtos finos, a orientação consistente e a habilidade de fazer bem o trabalho; 

11) cortesia – a educação, o respeito e a experiência mostrados pelo pessoal da 

organização de serviço, principalmente o grupo de contato. Isso inclui a habilidade de os 

funcionários não serem desagradáveis nem intrusivos quando apropriado; 

12) flexibilidade – uma disposição por parte dos funcionários em alterar ou 

complementar a natureza do serviço segundo as necessidades do cliente; 
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13) cordialidade – o calor e a natureza da abordagem pessoal (em vez de abordagem 

física) no serviço, particularmente do grupo de contato, incluindo a atitude agradável, a 

habilidade de fazer o cliente se sentir bem-vindo; 

14) funcionalidade – a natureza do serviço e sua adaptação ao propósito da 

“qualidade do produto”, das instalações e dos artigos sofisticados; 

15) integridade – a honestidade, a justiça, a imparcialidade e a confiabilidade com 

que os clientes são tratados no serviço. 

16) confiabilidade – a confiabilidade e a consistência do desempenho das instalações, 

dos produtos e do pessoal da organização de serviço. Isso inclui pontualidade de entrega e 

manutenção dos acordos com o cliente; 

17) responsividade – velocidade e pontualidade na entrega do serviço. Isso inclui a 

rapidez da produção e a habilidade em responder prontamente às solicitações do cliente, com 

o mínimo tempo de espera; 

18) segurança – segurança pessoal do cliente e de suas posses enquanto participa ou 

se beneficia do processo de serviço. Isso inclui a manutenção da confidencialidade. 

 

2.6 MOMENTOS DA VERDADE E O CICLO DE SERVIÇOS 

  

 Assim como acontece com os bens, nos serviços também encontramos uma sessão 

contínua de estágios até este ser totalmente usufruído pelo cliente, ou seja, um serviço pode 

ser decomposto em vários momentos de interação com o cliente. É nestes momentos de 

interação, serviço e cliente, que se dá o processo avaliação da qualidade de um serviço, por 

meio da percepção que o cliente tem deste serviço. 

 Segundo Gianesi e Corrêa (1994), esses momentos onde ocorre o contato entre cliente 

e a empresa, ao longo do processo de produção de um serviço, são chamados de momentos da 

verdade. 

Para Grönroos (1995), os momentos da verdade são considerados como momentos de 

oportunidade, onde o prestador de um serviço tem a chance de demonstrar a qualidade de seus 

serviços ao cliente, que por sua vez sente o serviço se realizando. É a hora e o lugar onde o 

prestador de serviço tem a oportunidade de demonstrar a qualidade dos serviços oferecidos. 

Se isso não acontecer não haverá nenhum outro momento mais fácil de evidenciar a qualidade 

ao cliente. Ou seja, depois que este momento passou, o prestador de serviço poderá até fazer 

tentativas no sentido de explicar falhas ocorridas, o que será muito trabalhoso e, na maioria 

das vezes, pouco eficiente (GRÖNROOS; 2004).  
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Para Albrecht (1998), é durante a prestação de um serviço que o cliente vivencia uma 

série desses momentos, os quais estão organizados em uma seqüência específica, também 

chamado de ciclo do serviço.  

A figura 5 apresenta os momentos da verdade de supermercado. 

 

 

Figura 5 – Ciclo de serviço de um supermercado 
Fonte: Gianesi e Corrêa (1996) 
 

A figura ilustra a utilização de um serviço de supermercado que inicia-se pela entrada 

no estacionamento, passa por vários outros estágios e completa o ciclo quando o cliente deixa 

o estabelecimento. Cada um destes estágios é experimentado e avaliado pelo cliente que, ao 

completar o ciclo, conclui sua satisfação geral com o serviço recebido, baseando-se em cada 

experiência experimentada em cada estágio do serviço. 

Sendo assim, é fundamental para a organização prestadora de serviço, descobrir nos 

momentos da verdade, quais destes momentos se transformam em atributos obrigatórios e 

atrativos. O controle da oferta de atributos permite à organização diminuir a lacuna serviço 

esperado serviço percebido, sendo então considerado de alta qualidade e proporcionando 

satisfação ao cliente. 

 

2.7 LOGÍSTICA 
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 Como a gestão das organizações está em constante evolução, cada período 

compreende um foco específico, direcionando os esforços e estratégias dos gestores. Os 

processos industriais e as inovações tecnológicas são exemplos desta constante evolução, que 

sob uma percepção temporal, atingiram padrões de excelência e competitividade, atributos 

desejáveis, e muitas vezes indispensáveis, a sobrevivência da organização no mercado 

globalizado. 

 Neste contexto, tanto a evolução dos processos industriais, como as inovações 

tecnológicas, atingiram níveis de produtividade e de qualidade compatíveis aos recursos e as 

estratégias adotadas pelas organizações. Desta forma, as organizações e seus gestores, 

direcionam seus esforços para o uso racional dos recursos, que adicionado aos processos 

industriais eficientes e as inovações tecnológicas confirmam a competitividade da 

organização. 

 A logística é a área dentro da organização que se preocupa com o uso racional dos 

recursos. Desenvolvida pela área militar, a logística nasceu da necessidade de se planejar, 

alocar e movimentar, estrategicamente, as tropas, armamentos e os suprimentos 

indispensáveis para as batalhas. Os gestores militares desta época eram desafiados, pois 

deveriam transportar e distribuir grande quantidade de soldados, armamentos e suprimentos, 

em locais distantes e desconhecidos. Para que o sucesso da operação se confirmasse, o tempo 

era mais um inimigo a ser vencido, ou seja, a rapidez de todo processo era fundamental para a 

conquista da vitória. 

 Inicialmente, a logística foi concebida como uma atividade de apoio ou suporte às 

demais áreas da organização. O conceito mais antigo encontrado sobre logística, foi 

concebido em 1968 por Magee, um experiente administrador americano, que conceituava a 

logística como sendo a arte de administrar o fluxo de materiais e produtos, desde sua fonte até 

o usuário final. Mais tarde Magee (1977) estruturou o conceito de logística, apresentando as 

definições de distribuição, distribuição física, suprimento físico e planejamento e controle da 

produção, abordando de forma clara, a abrangência de cada definição. No entanto, a idéia de 

logística como uma atividade integrada ainda não fazia parte de uma proposta de caráter 

gerencial. 

 A logística foi introduzida no meio empresarial com objetivo de gerenciar 

estrategicamente os recursos da organização. As transformações econômicas e sociais das 

ultimas décadas, forçaram as empresas buscassem suas melhores competências para se 

consolidarem no mercado nacional e se inserirem no mercado externo. 
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 Ballou (2001, p. 21) define a logística de uma organização como “o processo de 

planejamento, implementação e controle de fluxo eficiente e economicamente eficaz de 

matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e informações, desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender ás exigências dos clientes.” 

 

2.8 SERVIÇOS LOGÍSTICOS 

 

 Segundo Christopher (1997), o desempenho logístico pode ser avaliado sob dois 

enfoques: em custos e em benchmarking. Para o autor, o desempenho logístico sob o enfoque 

de custos, baseado na contabilidade de custos, se dá por meio de métodos arbitrários para 

alocar custos indiretos e, conseqüentemente, distorce a lucratividade verdadeira de um 

produto ou cliente. O autor reforça ainda que, os métodos contábeis são inadequados para a 

gestão logística, visto que estes métodos foram concebidos para medir os custos dos produtos 

e não os de processos. 

 O desempenho logístico sob o enfoque do benchmarking sugere que, devido ao 

elevado nível de competição no ambiente empresarial, a mensuração de desempenho, apenas 

em termos absolutos, tornou-se insuficiente. Sendo assim, a mensuração de desempenho 

deveria considerar e comparar, neste caso, com a concorrência. 

 Na mesma linha de raciocínio Kaplan e Norton (1997), afirmam que: “assim como não 

é possível realizar um vôo seguro baseando-se apenas no velocímetro de uma aeronave, os 

indicadores financeiros não são suficientes para garantir que a empresa está caminhando na 

direção correta”. 

 No mesmo estudo, Christopher (1997) aborda três dimensões na mensuração dos 

serviços logísticos: 

 a) O cliente deve ser a referência básica da medição; 

 b) A comparação do desempenho com o imediatamente melhor é insuficiente, 

recomenda-se a comparação com o melhor da classe e; 

 c) Não somente os produtos são mensurados, mas também os processos que os 

produzem. 

 Segundo o autor, estas três dimensões, formam o chamado “benchmarking 

competitivo”, que tem com objetivo a medição contínua dos produtos, serviços, processos e 

práticas da empresa, relacionando e comparando aos padrões dos melhores componentes e 

demais empresas, consideradas líderes de mercado.  
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 Quando se trata de serviços logísticos, o benchmarking serve para medir o 

desempenho da empresa em relação a empresas concorrentes ou não. Neste caso, a 

comparação tem como objetivo identificar e adotar estratégias de ponta na prestação do 

serviço. 

 Para Christopher (1997), a abordagem do benchmarking na prestação de serviços 

divide-se em cinco etapas: 

 a) Definição da área competitiva, ou seja, o cliente se compara com “quem” ou com “o 

que”?; 

 b) Identificar os componentes-chave dos serviços aos clientes e como estes são 

percebidos pelos clientes; 

 c) Estabelecer a importância relativa destes componentes de serviços, por meio da 

análise de trade-off para identificar os fatores-chave dos serviços; 

 d) Identificar a posição da empresa no que se refere aos seus componentes-chave, por 

meio de um benchmarking com as empresas concorrentes ou não concorrentes e; 

 e) Analisar os dados, verificando o quanto o desempenho apurado aproxima-se das 

necessidades exigidas pelos clientes.  

 Estes passos subsidiam a empresa na determinação de sua posição no mercado. 

Identificar esta posição é fundamental para definir estratégias que podem ser a manutenção e 

seqüência dos processos já utilizados, quando o desempenho obtido for positivo, ou então, 

definir novas estratégicas que poderão ser utilizadas pela empresa, quando o desempenho 

obtido ficar abaixo do esperado, sempre com o objetivo de atender as expectativas dos 

clientes. 

 

2.9 OS ATRIBUTOS DOS SERVIÇOS LOGÍSTICOS 

  

 Como já exposto, qualquer serviço é melhor entendido e mensurado quando 

desagregado em atributos específicos. Com o objetivo de melhor entender quais elementos 

compõem um serviço logístico de qualidade, muitas pesquisas foram direcionadas para esta 

área e algumas destas serão apresentadas a seguir. 

 Na opinião de Lu (2000), existem poucos estudos sobre a identificação das dimensões 

dos serviços logísticos e estes se limitam a indicar que, o principal propósito da logística é 

satisfazer as necessidades dos clientes e também que algumas dimensões identificadas como 

críticas para um grupo de empresas podem não ser as mesmas para outro grupo. Isto se 
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justifica principalmente por conta de fatores associados ao tamanho da empresa, área de 

atuação, localização geográfica, fatores sócio-econômicos, entre outros. 

 Em uma pesquisa com empresas de transporte marítimo na China, Lu (2000) 

identificou uma série de atributos de serviços que, após uma análise fatorial foram agrupados 

e chamados de fatores críticos de sucesso. Destacou-se como fator crítico de sucesso a 

confiabilidade que agrupava os atributos: pronta resposta a reclamações, informações precisas 

e baixa variabilidade do tempo de entrega. O mesmo autor destaca algumas pesquisas, desde a 

década de 70, sobre as dimensões dos serviços logísticos, onde a confiabilidade destacou-se: 

a) No final dos anos 70 a confiabilidade é identificada como a dimensão mais importante 

dos serviços logísticos. 

b) No início dos anos 80, no Reino Unido, a confiabilidade é identificada como um dos 

principais fatores críticos de sucesso na prestação de serviços logísticos. 

c) Já em meados dos anos 80 uma pesquisa concluiu que, a capacidade da empresa em 

cumprir com o planejado em termos de entrega, ou seja, a confiabilidade, era um dos 

atributos mais importantes. 

d) Outro estudo no final dos anos 90 revelou que as principais dimensões dos serviços 

logísticos, era a capacidade de resolução de problemas, a confiabilidade no prazo de 

entrega e as informações oferecidas a respeito do pedido executado. 

Para Christopher (1992), serviço logístico é a oferta consistente de utilidade no tempo 

e lugar, o que poderia ser simplificado, afirmando que os serviços logísticos têm como 

objetivo disponibilizar o produto certo na hora certa. 

Kovacs (2004), estudando a performance dos serviços logísticos na distribuição de 

embalagens na indústria de bebidas, relata os elementos que compões os serviços logísticos ao 

cliente na visão de diferentes autores apresentados no Quadro 5. 

 

Autor Elementos que compõe os Serviços Logísticos ao Cliente 

Lambert e Harrington (1989) 1. Habilidade em atender data prometida 
2. Acurácia no atendimento de pedidos 
3. Informação antecipada na ocorrência de atrasos 
4. Ações imediatas com reclamações 
5. Troca de informações 
6. Duração dos lead times prometidos 

Harrington, Lambert e 

Christopher (1991) 

1. Lead time 
2. Variações em lead-time 

3. Pedidos completos 
4. Quantidade de discrepâncias 
5. Valor de compra 

Holcomb (1994) 1. Tempo do ciclo do pedido 
2. Entregas no prazo 
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3. Informações sobre o pedido 
4. Pedidos completos 
5. Opções especiais de entrega 
6. Controle de avarias 
7. Entrega unitizada 

Bowersox (1996) 1. Disponibilidade 
1.1 Freqüência de faltas 
1.2 Índice de disponibilidade 
1.3 Expedição de pedidos completos 
 
2. Performance operacional 
2.1 Velocidade 
2.3 Consistência 
2.4 Flexibilidade 
2.5 Falhas e recuperação 
 
3. Confiabilidade 

Harding (1998) 1. Pessoal 
2. Cotações de preço 
3. Qualidade do atendimento do pedido 
4. Ciclo de entrega do pedido 
5. Serviço de atendimento após colocação do pedido 
6. Faturamento 
7. Serviços e políticas de crédito 

Mentzer, Flint e Kent (1999) 1. Qualidade das informações 
2. Processamento de pedidos 
3. Liberação das quantidades dos pedidos 
4. Pontualidade (tempo do ciclo e consistência) 
5. Acurácia do pedido 
6. Qualidade do pedido 
7. Condições do pedido 
8. Sistema de recuperação de discrepâncias 
9. Qualidade do pessoal de contato. 

Fleury e Silva  

(In Fleury et alii 2000) 

1. Disponibilidade de produto 
2. Tempo de ciclo do pedido 
3. Consistência do prazo de entrega 
4. Freqüência de entrega 
5. Flexibilidade do sistema de entrega 
6. Sistema de recuperação de falhas 
7. Sistemas de informação de apoio 
8. Apoio na entrega física 
9. Apoio pós-entrega 

Ballou (2001) 1. Elementos de pré-transação: 
1.1 Declaração escrita da política 
1.2 Declaração nas mãos dos clientes 
1.3 Estrutura organizacional 
1.4 Flexibilidade do sistema 
1.5 Serviços técnicos 
 
2. Elementos de transação 
2.1 Nível de falta de estocagem 
2.2 Habilidade com pedidos em aberto 
2.3 Elementos do ciclo do pedido 
2.4 Tempo 
2.5 Transbordo 
2.6 Acurácia do sistema 
2.7 Conveniências de pedido 
2.8 Substituição de produto 



 

 

49

 

 
3. Elementos de pós-transação 
3.1 Instalação, garantia, alterações, reparos, peças de reposição 
3.2 Rastreamento do produto 
3.3 Reclamações, queixas dos clientes 
3.4 Embalagem do produto 
3.5 Substituição temporária do produto durante o reparo 

Quadro 5 – Os elementos que compões os serviços logísticos  
Fonte: Adaptado de Kovacs (2004). 
 

Fleury e Silva (2000) estudaram a indústria brasileira que fornece para o atacado e 

varejo e identificaram nove dimensões que compõem o serviço logístico ao cliente: 

a) Disponibilidade do produto – é a capacidade de manter em estoque o produto que 

o cliente deseja, sendo possível com isso, responder rapidamente uma demanda de mercado. 

b) Tempo de ciclo do pedido – é espaço de tempo desde a colocação do pedido até o 

recebimento efetivo deste pedido pela organização. 

c) Consistência no prazo de entrega – diz respeito a capacidade da empresa 

prestadora de serviço de entregar o pedido no prazo acordado e de forma constante. 

d) Freqüência de entrega – é a quantidade de entregas que a empresa prestadora de 

serviço tem condições de realizar em um período. É importante salientar que quanto maior o 

for a freqüência de entregas, menor poderá ser o nível de estoque de mercadorias mantidas 

pela empresa. 

e) Flexibilidade do sistema de entrega – diz respeito as condições especiais de 

entrega, ou seja, entregas urgentes, flexibilidades nos horários de entrega, adaptações de 

embalagens de transporte, adiantamento ou postergação de entrega e mudanças no local de 

descarga, são elementos apreciados pelos usuários de serviços logísticos que, geralmente, 

concordam em pagar os custos extras pela flexibilidade no caso alterações ou falhas de seu 

planejamento.  

f) Sistema de recuperação de falhas – mesmo empresas com alto nível de 

desempenho na prestação de serviço estão sujeitas a ocorrência de erros, tais como, itens 

trocados, erros de quantidades, falta de documentos, entre outros. O tempo que a empresa 

dispensa desde a identificação do erro até a efetiva reparação, bem como a maneira que 

conduz esta recuperação, é chamado de sistema de recuperação de falhas.  

g) Sistema de informação de apoio – diz respeito as informações que são repassadas 

aos compradores, engloba a cordialidade, presteza e credibilidade da área de apoio.   

h) Apoio na entrega física – é o conjunto de qualidades, por parte da transportadora, 

no momento da entrega da mercadoria, tais como, horários, pontualidade, rapidez, 

cordialidade e presteza.  
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i) Apoio pós-entrega – são todas as ações da empresa prestadora de serviço após a 

entrega das mercadorias na empresa. Estas ações demonstram comprometimento e 

preocupação com o cliente certamente influenciam na repetição de novos negócios. 

Em seu estudo Ballou (2001) afirma que, para conseguir confiabilidade nos serviços 

logísticos deve-se estabelecer patamares de atividades logísticas que resultem em nível de 

serviço planejado e esperado pelo cliente deste serviço, que por sua vez, deve convergir com o 

nível de serviço que este espera proporcionar ao cliente. Reforça o autor que, antes de 

estabelecer estes patamares, é fundamental identificar os elementos-chave que determinam as 

reais necessidades de serviços dos clientes e de que forma estas possam ser medidas, pois de 

nada adianta medir o nível de serviço logístico, se as necessidades dos clientes não podem ser 

estimadas.  

É possível verificar na vasta literatura que os atributos de Fleury e Silva (2000) 

mencionados acima, foram reaplicados, integralmente ou com algumas modificações, em 

outras pesquisas brasileiras (FIGUEIREDO et al, 2000a, 2000b; KOVACS, 2004 entre 

outros), sendo assim, um importante conjunto de atributos para estudos em serviços logísticos.  

 

Elementos dos serviços logísticos 
Autores Citaçõe

s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tempo Médio de Entrega X X X X X X X X X X X X X  13 
Exatidão no Atendimento do pedido X X X X  X X X X X  X X  11 
Disponibilidade  X X X X X X X  X  X  X 10 
Variabilidade e consistência do 
Tempo de Entrega 

X X X  X X X  X X   X  9 

Serviços de Urgência e especiais X X X   X  X    X X  7 
Ausência de Danos    X   X X  X X X X  7 
Consistência de cumprimento de 
prazos 

      X  X X  X X X 6 

Entregas sem Atraso  X     X X   X X X  6 
Métodos para Emissão de Ordens 
(rapidez) 

X    X   X  X X X   6 

Resolução de Queixas X  X    X X   X    5 
Confiabilidade das informações da 
equipe de vendas 

      X X   X  X X 5 

Percentual entregue do total pedido        X X   X X  4 
Informações sobre Status do Pedido X  X     X X      4 
Flexibilidade   X X  X  X       4 
Informações de disponibilidade de 
estoque dadas na colocação do pedido 

      X     X  X 3 

Percentual da demanda satisfeita na 
tirada do pedido 

       X  X    X 3 

Tempo de remediação de falhas        X X    X  3 
Percentual de entregas com 
pendências 

       X X   X   3 

Confiabilidade das transportadores       X X   X    3 
Comunicação Eficiente     X       X X  3 
Informações técnicas estão disponíveis           X X X  3 
Política para Devolução X    X  X        3 
Produto conforme especificações       X    X   X 3 
Competência da equipe de vendas       X X   X    3 
Conhecimento técnico da equipe de       X X   X    3 
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vendas 
Entrega do produto correto       X   X   X  3 
Tempo de resposta para tais 
solicitações 

       X X   X   3 

Acessibilidade   X X        X   3 
Quantidade e Sortimento Mínimos    X       X X   3 
Baixo número de defeitos nos 
produtos 

      X    X    2 

Aviso Antecipado de Atrasos  X     X        2 
Tempo para entregar pendências        X   X    2 
Controle das operações de entrega       X X       2 
Condições regulares de entrega        X     X  2 
Informações técnicas disponíveis são 
adequadas 

          X  X  2 

Principais motivos de reclamação        X X      2 
Percentual de falhas        X X      2 
Qualidade geral do produto       X       X 2 
Solicitação de informações  
técnicas e de manutenção 

       X X      2 

Projeção da data de entrega na 
colocação do pedido 

      X        1 

A entrega é rápida          X     1 
Estoque próximo ao cliente          X     1 
Produtos estão consistentemente em 
estoque 

         X     1 

Os embarques raramente contém itens 
errados 

          X    1 

Os embarques raramente contêm 
quantidades incorretas 

          X    1 

Avaliação e correção dos processos 
internos 

             X 1 

Tempo de atraso médio        X       1 
Índice de atrasos              X 1 
O fornecedor é informado de possíveis 
aumentos de demanda, estoques são 
mantidos 

         X     1 

As quantidades requisitadas não são 
modificadas 

          X    1 

Periodicidade das entregas        X       1 
Rapidez da descarga        X       1 
Os embarques raramente contém itens 
substituídos 

          X    1 

Política Escrita de Serviço   X            1 
Procedimento de Cobrança X              1 
Estrutura Organizacional   X            1 
Suporte ao produto       X        1 
Política de preços       X        1 
Condições de venda       X        1 
Apoio no merchandising        X       1 
Apoio do promotor de vendas        X       1 
Fatura correta            X   1 
Uso de embalagens do cliente             X  1 
Uso de código de barras             X  1 
Transferência eletrônica de dados             X  1 
Monitoramento dos estoques              X 1 
Rastreabilidade   X            1 
Agilidade na confirmação        X       1 

Quadro 6 – Elementos dos serviços logísticos, autores e número de citações 
Fonte: Villela e Gonçalves, 2006 
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1 - Ballou (1995) 8 - CEL (2003) 
2 - Lambert e Sterling (apud Moraes e Lacombe,1999) 9 - Ellram, La Londe e Weber (1999) 
3 - Christopher (1997) 10 - Bienstock, Mentzer e Bird (1997) 
4 - Heskett (apud Moraes e Lacombe,1999) 11 - Mentzer et al. (2001) 
5 - Sharma, Grewal e Levy (1995) (apud Moraes e Lacombe,1999) 12 - Forslun (2003) 
6 - Bowersox e Closs (2001) 13 - Gustafsson (2003) 
7 - Emerson e Grimm (1998) 14 - Souza, Moori e Marcondes (2003) 

Quadro 7 – Legenda de autores 
Fonte: Villela e Gonçalves, 2006 

 

O Quadro 6 deflagra a existência de um grande número de diferentes atributos dos 

serviços logísticos, bem como, os autores que testaram em seus respectivos estudos e 

freqüência de citações destes atributos.  

 Verifica-se que devido ao grande número de atributos, há semelhanças entre alguns 

destes. Mesmo assim, este conjunto de atributos, serviu com fonte para a formulação do 

instrumento de coleta de dados para este estudo, visto que foram validados e confirmados em 

outros estudos científicos. 



3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 Pesquisas científicas adotam, necessariamente, métodos científicos necessários à 

condução e conclusão eficaz dos objetivos propostos. Silveira (2004) define método científico 

como “um conjunto de etapas, sistemáticas e logicamente ordenadas, que são desenvolvidas 

ao longo da investigação, em busca do conhecimento científico”. 

Esta seção tem como objetivo evidenciar o método e as técnicas de pesquisas que se 

utilizados a fim de obter resultados com bases científicas sólidas. De acordo com os objetivos 

do estudo, torna-se possível a escolha do método e das técnicas de pesquisa que permitiram 

uma investigação a fim de identificar quais variáveis envolvidas, a existência e o tipo de 

relação que se dá entre estas variáveis. 

Desta forma, este estudo norteou-se por um conjunto de etapas, buscando a aceitação e 

validação como conhecimento científico. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O estudo proposto caracterizou-se por ser uma pesquisa descritiva, pois, segundo 

Beuren (2003, p. 139) a análise descritiva “se preocupa fundamentalmente em investigar o 

que é, ou seja, em descobrir as características de um fenômeno. Para tanto, utilizou-se de 

técnicas estatísticas como cálculo do percentual, média, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão e outras, extraindo dos dados elementos que subsidiarão as 

inferências do pesquisador”. 

Este estudo foi abordado de forma quantitativa. Para Silveira (2004, p. 107), “as 

pesquisas quantitativas baseiam seus estudos em análise de características diferenciadas e 

numéricas, geralmente ao longo de alguma dimensão, entre dois ou mais grupos, procurando 

provar a existência de relações entre variáveis”. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Para realização do presente estudos, serão pesquisados os clientes usuários de serviços 

logísticos, da empresa Zanotelli Transportes e Logística, situada no extremo oeste catarinense. 

Esta empresa é caracterizada como uma empresa de pequeno porte, tendo como principal 

atividade a prestação de serviços logísticos. A empresa atua nos três estados do sul do Brasil, 

no entanto, sua participação é mais atuante no extremo oeste de Santa Catarina. 
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Os clientes pesquisados neste estudo foram escolhidos por meio de uma amostra 

probabilística aleatória, buscando-se um nível de confiança de 95 % com um erro amostral de 

5%. 

Para ser escolhido, o cliente deverá fazer parte do cadastro ativo da empresa e que 

utilize os serviços logísticos freqüentemente. Neste caso, consideraram-se como clientes 

ativos aqueles que utilizarão os serviços logísticos da empresa pelo menos uma vez por mês, 

no último mês. 

Desta forma, determinou-se a amostra de clientes com base no cadastro da empresa no 

mês de outubro de 2008. Neste mês a empresa contava com 1.876 clientes no seu quadro de 

clientes, sendo que destes 561 clientes utilizaram os serviços da empresa no mês de outubro 

de 2008. Utilizando-se a fórmula para cálculo da amostra, determinou-se que a amostra deste 

estudo foi composta por 242 clientes. 

Definidos os clientes a serem estudados, o procedimento a seguir é o da de coleta de 

dados. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Por se tratar de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, torna-se 

indispensável buscar aspectos que revelem e justifiquem a sua realização. Para este formato 

de pesquisa, o instrumento usado para a coleta de dados será um questionário fechado, o qual 

será composto por perguntas fechadas, com escala variando de extremamente insatisfeito (-5) 

a extremamente satisfeito (+5). O instrumento pode ser encontrado no Apêndice A deste 

trabalho. 

Com o objetivo de melhor organização dos dados coletados, o questionário está 

dividido em três etapas. Na primeira etapa buscou-se caracterizar a empresa cliente 

pesquisada. Na segunda parte do instrumento de coleta de dados, os clientes pesquisados 

avaliaram o serviço oferecido pela empresa Zanotelli. Esta avaliação se deu por meio de uma 

nota atribuída a cada um dos atributos dos serviços logísticos, bem como para a satisfação 

geral e a lealdade. Os clientes atribuíram uma nota para cada atributo e para a satisfação geral, 

variando de -5 (extremamente insatisfeito) a +5 (extremamente satisfeito). Para a lealdade os 

clientes pesquisados responderam a intenção de continuar trabalhando com a empresa 

Zanotelli Transporte e Logística, atribuindo uma nota variando de 1 a 11. 

 Na terceira e última etapa, os respondentes atribuíram uma nota, variando de 1 (Sem 

Importância) a 7 (Muito Importante), para cada atributo da pesquisa. Neste caso usou-se os 
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mesmo atributos da segunda etapa, extraindo-se a pergunta sobre a satisfação geral com o 

serviço e também a pergunta sobre a intenção de continuar trabalhando com a empresa 

(Lealdade). A Tabela 2 apresenta os atributos pesquisados neste estudo. 

 

Tabela 2 – atributos dos serviços logísticos 

Siglas 
Descrição dos Atributos/Importância 

Atributos Importância 

At1 Imp1 Pontualidade na entrega (cumprir o prazo de entrega) 
At2 Imp2 Entrega do produto correto 
At3 Imp3 Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa) 
At4 Imp4 Índice de defeitos nas mercadorias transportadas 
At5 Imp5 Capacidade da empresa em prestar serviços de urgência ou especiais 
At6 Imp6 Flexibilidade de prazos de coleta e entrega 
At7 Imp7 Política para devolução de mercadorias enviadas erradas pelos fornecedores. 
At8 Imp8 Freqüência e periodicidade de coleta e entrega 
At9 Imp9 Aviso antecipado de atrasos 

At10 Imp10 Informações sobre Status do Pedido (rastreabilidade) 
At11 Imp11 Agilidade na entrega (tempo entre coleta e entrega) 
At12 Imp12 Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço. 
At13 Imp13 Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes 

(flexibilidade no tipo de carga que pode transportar) 
At14 Imp14  Cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de frente (motoristas, 

escritório, etc.) 
At15 Imp15 Rapidez no atendimento quando você entra em contato com a empresa 
At16 Imp16 Rapidez no atendimento quando você entra em contato com a empresa 
At17 Imp17 Nível de conhecimento do pessoal envolvido 
At18 Imp18 Comprometimento no atendimento (resposta rápida ao cliente) 
At19 Imp19 Ações tomadas quando você teve reclamações 
At20 Imp20 Comunicação clara da empresa com você sobre preços, condições do contrato, etc. 
At21 Imp21 Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu sistema 
At22 Imp22 Modernidade da frota de transporte 
Q23  Satisfação geral com a Zanotelli Transportes e Logística 
Q24  Intenção de continuar trabalhando com a Zanotelli Transportes e Logística 

(Lealdade). 
Fonte: dados de pesquisa 

  

 A Tabela 2 apresenta os atributos pesquisados neste estudo. Observa-se que, no 

primeiro momento os clientes puderam avaliar 22 atributos (At) do serviço logístico. No 

segundo momento, estes atributos transformaram-se em importância (Imp) do serviço 

pesquisado. Atribuíram ainda uma nota para satisfação geral com a Zanotelli Transportes e 

Logística (Q23 – Satisfação geral com a Zanotelli Transportes e Logística), bem como para a 

lealdade (Q24 – Intenção de continuar trabalhando com a Zanotelli Transportes e Logística 

(Lealdade)). 

De posse dos dados coletados, o processo seguinte será a análise destes dados. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

  

Os dados obtidos por meio desta pesquisa foram tabulados com o auxílio, 

inicialmente, de planilhas do software Excel onde, cada questionário respondido representou 

uma linha desta planilha. Posteriormente, os dados tabulados foram lançados no software 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), o qual permitiu extrair as 

relações entre os atributos e demais elementos necessários a esta pesquisa. 

Marconi e Lakatos (2000, p. 93) demonstram que “os processos estatísticos permitem 

obter, de conjuntos complexos, representações simples e constatar se essas verificações 

simplificadas têm relações entre si”. 

As relações e demais elementos extraídos foram analisados por meio do método do 

Contraste da Penalidade e da Recompensa (PRC – penalty and reward contrast analysis). 

Segundo Picolo e Tontini (2006), este método identifica atributos relevantes para aumentar ou 

reduzir a satisfação geral do consumidor, as relações lineares e não lineares entre a satisfação 

com os atributos e a sua satisfação geral. Os resultados desta identificação, aliado ao 

diagnóstico do desempenho atual, subsidiam o gestor no sentido de priorizar investimentos 

em melhorias que influenciarão na satisfação geral do cliente. 

Para os mesmos autores, o pressuposto principal do método PRC é a existência de uma 

relação não linear entre a satisfação com os atributos individuais e a satisfação geral. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O estudo proposto realizou-se, tendo como população os clientes de uma empresa 

fornecedora de serviços logísticos. Assim sendo, estes clientes pertencem a uma mesma 

empresa e os resultados encontrados são aplicáveis a esta empresa, não podendo ser 

generalizados para todo e qualquer serviço logístico. 



4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA 
 

 A empresa de serviços logísticos foi criada em 1° de abril de 1976, tendo como 

propósito, inicialmente, o transporte de cargas fracionadas e mudanças, agregada a outras 

empresas do ramo. A partir de 1977, a Zanotelli Transporte & Logística descobre o seu 

próprio caminho, realizando o transporte e distribuição de cargas para grandes indústrias, 

tornando-se aos poucos uma das maiores empresas de distribuição de cargas do oeste do 

Estado de Santa Catarina. 

 No início da década de 80, a empresa inaugurou sua sede própria em São Miguel do 

Oeste, um moderno terminal de cargas, proporcionando à empresa excelentes condições de 

logística e administração. A empresa deu seqüência às atividades com muita dedicação. 

oferecer serviços com qualidade, inovar, investir no próprio negócio, foram as linhas mestras 

da filosofia da empresa, permitindo à mesma conquistar a confiança de algumas das maiores 

indústrias do País, consolidando-se no mercado de atuação. 

 Para melhor atender seus clientes e adaptar-se ao mercado competitivo a empresa 

ampliou horizontes e consolidou-se no mercado evoluindo constantemente, ampliando seus 

serviços e sua área de atendimento, informatizando suas operações e investindo sempre na 

melhoria da qualidade, tendo por objetivo a satisfação total de seus clientes. 

 Para tornar-se competitiva na área de atuação, a empresa passou a oferece os seguintes 

serviços: 

a) Transportes e Distribuição de Cargas Fracionadas em Geral – atividade direcionada e 

adaptada a realidade da região, formada por um grande número de pequenas empresas. 

b) Transportes e Distribuição Dirigida de cargas completas – atividade direciona a empresa de 

porte médio e grande. 

c) Transportes e Distribuição especial de cargas perecíveis – atividade especializada em 

cargas com características especiais e que necessitam de uma estrutura diferenciada. 

d) Armazém Geral – estrutura que permite armazenar mercadorias permitindo maior 

flexibilidade no gerenciamento das operações. 

e) Operador Logístico – atividade ligada à logística integrada, contemplando serviços de 

distribuição e infra-estrutura de armazenagem, gerenciamento de estoques, equipamentos para 

movimentação interna, etc. 

 A agilidade é um fator determinante quando se fala em serviço logístico. Geralmente, 

as empresas trabalham com níveis de estoques e suprimentos baixos, logo, quem compra uma 



 

 

58

 

mercadoria espera recebe - lá o mais rápido possível. Diante desta necessidade a Zanotelli 

Transportes e Logística oferece, na sede das filiais, entregas no máximo em 24h após sua 

saída de São Paulo ou Porto Alegre. Nas demais cidades, dependendo das distâncias e das 

condições de acesso, o prazo de entrega pode variar de 24 à 48 horas. 

 Com o objetivo de atender ao crescente interesse pela terceirização da logística 

integrada, foi criada a atividade de Operador Logístico, oferecendo, além da distribuição 

física das mercadorias aos clientes finais, toda a infra-estrutura necessária para a atividade, ou 

seja, oferecendo serviços de armazenagem, administração de estoques, instalações, equipe 

treinada e equipamentos adequados às necessidades de cada empresa. 

 A comunicação assume papel decisivo quando se busca qualidade em serviços 

logísticos. Atenta a esta condição, a empresa busca continuamente aprimorar sua estrutura de 

comunicação, oferecendo aos seus clientes as seguintes ferramentas: 

a) A transportadora on-line: clientes, filiais, franquias, parceiros e Matriz conectados; 

b) Rastreamento pela internet para todos os clientes, basta possuir CNPJ e nota fiscal 

da mercadoria; 

c) Grandes clientes podem acessar diretamente o sistema SSW, acompanhando em 

tempo real o transporte de suas mercadorias; 

d) Podem verificar as pendências de suas mercadorias e incluir instruções; 

e) Efetua, ainda, troca de arquivos com clientes: notas fiscais, ocorrências, pré-faturas 

e faturas; 

f) Instalação imediata de expedições da transportadora em qualquer site do cliente. 

e) As unidades estão equipadas com internet on-line, telefone e rádio telefone. 

g) Os veículos estão equipados com rádio telefone e rastreamento via satélite. 

 Todos os processos administrativos, comerciais e operacionais da empresa, são 

executados por um sistema integrado de dados on-line, conferindo maior exatidão e 

confiabilidade aos registros das operações e um completo controle de todas as etapas dos 

serviços prestados a todos os clientes. 

 A empresa conta com mão-de-obra qualificada. Atualmente são 142 colaboradores nas 

57 unidades em 17 estados, assim distribuídas: 

• 6 unidades em São Paulo; 

• Uma unidade no Rio de Janeiro; 

• 7 unidades no Paraná; 

• 13unidades em Santa Catarina; 
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• 19 unidades no Rio Grande do Sul e; 

• uma unidade em cada um dos Estados do Norte e Centro Oeste. 

 Para dar suporte às atividades operacionais e possibilitar o seu funcionamento de 

forma contínua, a Zanotelli Transpores e Logística possui uma completa estrutura de 

manutenção para a sua frota, onde são realizados todos os serviços essenciais ao bom 

funcionamento, oferecendo maior segurança às mercadorias transportadas. 

 Como objetivo de consolidar-se cada vez mais no mercado, oferecendo serviço de alto 

desempenho e padronizado, a empresa está em processo de certificação da ISO 9001 e busca 

de forma contínua informações, junto a seus clientes, que possam contribuir para melhor 

adequar-se as necessidades em um mercado dinâmico e competitivo. 



5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  

 De posse dos dados obtidos por meio da pesquisa de campo, concentraram-se os 

esforços nas análises estatísticas, com o objetivo de revelar as relações entre os diferentes 

elementos deste estudo. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CLIENTES PESQUISADOS 

  

 Com o objetivo de caracterizar os clientes usuários dos serviços logísticos, buscou-se 

identificar a cidade em que está localizado o cliente, pois a empresa possui uma área de 

atuação relativamente grande formada por diversos municípios. O Quadro 8 mostra as cidades 

onde se realizou a pesquisa, as abreviações atribuídas a cada cidade e o número de clientes 

pesquisados neste estudo. 

 

Cidade Abreviação Pesquisados 
Anchieta ANC 2 
Cunha Porã CPA 4 
Descanso DES 3 
Dionísio Cerqueira DIO 3 
Guaraciaba GBA 7 
Guarujá GUA 2 
Iporã do Oeste IPO 9 
Itapiranga ITA 11 
Maravilha MHA 26 
Palma Sola PAL 3 
Princesa PRI 1 
Romelândia ROM 1 
Saltinho SAL 1 
São José do Cedro SJC 21 
São Miguel do Oeste SMO 89 

Quadro 8 – Cidades, abreviações e número de clientes pesquisados. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Esta distribuição dos clientes pesquisados está evidenciada na Figura 6, o qual destaca o 

percentual de clientes pesquisados em cada cidade, representada no gráfico por abreviações. 
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Figura 6 – Localização dos clientes pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

A Figura 6 aponta que a grande maioria, 48 % dos clientes pesquisados pertencem à 

cidade de São Miguel do Oeste, onde está localizada a sede da empresa Zanotelli Transporte e 

Logística. Destacaram-se ainda as cidades de Maravilha, com 13% dos clientes pesquisados e 

São José do Cedro com 11% dos clientes pesquisados. 

Dando seqüência a caracterização dos clientes pesquisados, buscou-se identificar com 

que freqüência estes clientes utilizavam os serviços da empresa. Esta informação torna-se 

muito relevante, pois revela qual a repetição do serviço. A Figura 7 apresenta as informações 

levantadas. 
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Menos de uma vez por mês

Uma vez por mês

Duas vezes por mês
Três vezes por mês

Uma vez por semana

Mais que uma vez por semana
  

Figura 7 – Freqüência de uso dos serviços da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Ao analisar a Figura 7 constatou-se que 47 clientes (26%) pesquisados, que 

corresponde à maioria, recorrem aos serviços da empresa uma vez por semana.  

 Constatou-se ainda que, 37 clientes (20%) recorrem aos serviços da empresa mais que 

uma vez por semana, revelando assim importância de oferecer serviços que proporcionem a 

plena satisfação do cliente, para que ele venha a repetir a compra deste serviço.  

 É valido lembrar que, ao selecionar a amostra a ser trabalhada, optou-se por trabalhar 

com os clientes que utilizaram os serviços da empresa nos últimos 30 dias, por entender que 

estes clientes teriam capacidade de melhor avaliar os serviços da empresa, excluindo-se assim 

aqueles clientes que apenas eventualmente contratam os serviços.  

 Buscou-se também levantar o número de funcionários dos clientes da empresa. A 

região do extremo oeste catarinense é formada por cidades de pequeno porte e, desta forma, 

acreditava-se que os clientes da empresa seguem o mesmo formato. A Figura 8 apresenta as 

informações quanto ao número de funcionários dos clientes pesquisados.  
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Mais que 100 funcionários

 
Figura 8 – Número de funcionários dos clientes pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As informações da Figura 8 revelaram que, 116 clientes (63%) pesquisados, possuem 

de 20 a 49 funcionários. Com esta informação foi possível concluir que, segundo o SEBRAE 

– Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (disponível em: http://www.sebrae-

sc.com.br), a maioria dos clientes pesquisados são empresas de pequeno porte. 

  Outras informações revelaram que, 33 clientes (18%) possuem até 19 funcionários, 

entre 50 a 100 funcionários, 25 clientes (14%) e apenas 9 clientes (5%) declararam ter mais 

que 100 funcionários, confirmando a realidade da região do extremo oeste catarinense. 

 Buscou-se também, levantar o faturamento dos clientes pesquisados, tendo como base 

o ano de 2007. Esta informação vem a complementar a questão anterior que levantou o 

número de funcionários dos clientes, permitindo assim, retratar com mais precisão o porte dos 

clientes da empresa. 

 Para alinhar as informações optou-se por adotar a mesma faixa de faturamento 

utilizado pelo SEBRAE. A Figura 9 contém as informações levantadas na pesquisa de campo. 
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Figura 9 – Faturamento em Reais (R$) dos clientes pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A grande maioria dos clientes pesquisados, 100 clientes (55%), declararam ter 

faturamento entre R$ 240.001,00 a R$ 2.400.000,00. Utilizando-se da mesma classificação 

adotada pelo SEBRAE – Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (disponível em: 

http://www.sebrae-sc.com.br), estas empresa classificam-se Empresa de Pequeno Porte – 

EPP. 

 Uma questão muito importante para empresas prestadoras de serviços é identificar se o 

seu cliente utiliza outra empresa quando necessário. Esta condição permite, no primeiro 

momento, identificar como está o nível de concorrência que a empresa enfrenta e, no segundo 

momento, possibilita comparar o serviço oferecido pela empresa com o serviço oferecido pela 

concorrência, no momento em que o cliente tem experiências com outro fornecedor. A Figura 

10 revela a utilização de outra empresa na prestação de serviço.  
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Figura 10 – Utilização de outra empresa para prestação de serviço 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A análise da Figura 10 possibilita um diagnóstico em relação à concorrência que a 

empresa enfrenta. Dos clientes pesquisados, 152 clientes, que representa 83%, assumiram que 

utilizam, além da empresa estudada, outras empresas que oferecem serviços logísticos. 

Apenas 31 clientes, que representa 17%, assumiram que não utilizam outra empresa para seus 

serviços logísticos.  

 Assim sendo, evidenciou-se, como destacado no capítulo que trata de importância 

deste estudo, bem como no capítulo do referencial teórico que a prestação de serviços 

logísticos enfrenta grande concorrência e o cliente pode, caso suas expectativas não forem 

plenamente atendidas, substituir seu fornecedor atual por outro disponível no mercado. 

 Outra questão de suma importância, abordada nos capítulos anteriores, diz respeito à 

lealdade dos clientes para com a empresa. Quando há no mercado outros fornecedores para o 

mesmo serviço, dificilmente os clientes manterão uma relação de lealdade e buscarão novas 

experiências com outros fornecedores, principalmente quando o fornecedor atual não atende 

suas expectativas. Assim sendo, a repetição dos negócios com clientes passa a ser um alvo a 

ser atingido. 

 Depois de identificado a utilização de outras empresas na prestação do serviço, a 

próxima questão buscou levantar com que freqüência o cliente utiliza o serviço da 

concorrência. A Figura 11 revela as informações levantadas. 

 



 

 

66

 

18
12%30

20%

25
16%

12
8%

24
16%

43
28%

Menos de uma vez por mês

Uma vez por mês
Duas vezes por mês

Três vezes por mês
Uma vez por semana

Mais que uma vez por semana

 
Figura 11 – Freqüência de utilização dos serviços de outra empresa pelos clientes 
pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observou-se que a maioria dos clientes pesquisados, que declararam utilizar outra 

empresa para os serviços logísticos, 43 clientes que representa 28%, utilizam outra empresa 

mais que uma vez por semana. Esta informação torna-se extremamente relevante quando 

comparada com as informações da Figura 10, onde estão as informações sobre a freqüência da 

utilização dos serviços da empresa pesquisada. Esta comparação revela que, os clientes que 

contratam outra empresa para prestação do serviço, contratam os serviços mais que uma vez 

por semana (43 clientes, que representa 28%), enquanto que dos clientes pesquisados e que 

utilizam os serviços da empresa Zanotelli mais que uma vez por semana (37 clientes que 

representa 20%). Isto indica que a empresa está perdendo justamente o cliente com maior 

freqüência de utilização. 

 Outra informação importante revelada refere-se aos clientes que buscam outra empresa 

com menor freqüência, ou seja, menos que uma vez por mês, que são apenas 18 clientes, o 

que representa 12%. Esta informação comparada com a da Figura 10, que aponta 21 clientes 

que representam 11%, reforça a informação de que a empresa enfrenta e perde os clientes com 

maior freqüência de utilização de serviço para a concorrência.   

 Observou-se ainda que 30 clientes, que representam 20%, utilizam outra empresa uma 

vez por mês. 25 clientes, que representam 16%, utilizam outra empresa duas vezes por mês, 

24 clientes que representam 16%, utilizam outra empresa uma vez por semana e por fim, 12 

clientes que representam 8%, utilizam outra empresa três vezes por mês. 
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 Todas estas informações levantadas serviram para caracterizar os clientes da empresa 

Zanotelli Transporte e Logística e servirão a para traçar o perfil dos clientes na parte final 

deste estudo. 

 

5.2 ELIMINAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS INVÁLIDOS 

 

 Dando continuidade a análise, os dados, que inicialmente foram tabulados no software 

EXCEL, foram importados para o software SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences), que possibilita extrair relações e correlações entre os diferentes atributos, a 

satisfação geral e a lealdade. 

 Porém, antes de importar os dados para o software SPSS 16.0, foram apurados os 

dados de desvio padrão dos atributos dos 183 questionários, que representam os clientes 

pesquisados, bem como a contagem das notas atribuídas na avaliação e na importância 

atribuída a cada atributo pelo cliente.  

 Com a apuração do desvio padrão, identificaram-se aqueles clientes que atribuíram a 

mesma avaliação e a mesma importância para todos os atributos, neste caso o desvio padrão 

ficou próximo de zero. Estes questionários foram excluídos das análises por entender que 

estes dados não representam à realidade da situação, mas, se considerados podem atrapalhar e 

distorcer a interpretação dos dados. 

 A contagem das notas atribuídas permite identificar se o cliente deixou de atribuir 

alguma nota na avaliação ou na importância dos atributos. Quando o respondente não atribuiu 

avaliação a metade dos atributos ou da importância, optou-se também em excluir das demais 

análises. 

 Desta forma, dos 183 questionários que retornaram da pesquisa de campo, utilizou-se 

177 destes que foram utilizadas para as diversas análises de regressão. 

 

5.3 INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS NA SATISFAÇÃO GERAL 

  

 Com o objetivo de atender ao segundo objetivo específico deste estudo, buscou-se 

identificar se há relação entre a satisfação com os atributos e a satisfação geral com o serviço. 

Neste caso a satisfação geral tornou-se uma variável dependente. Esta relação indica que, ao 

melhorar a satisfação do cliente com um determinado atributo, o nível de satisfação geral com 

o serviço também melhoraria. 
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Utilizando-se do método PRC, apurou-se a mediana das avaliações de cada um dos 

atributos pesquisados, como é mostrado de forma resumida o Quadro 9. 

Casos At 1 At 2 At 3 At 4 At 19 At 20 At 21 At 22 
1 5 5 5 5 4 4 4 4 
2 3 4 5 5 4 5 4 4 
3 -2 3 2 3 2 1 0 3 
4 3 3 3 5 5 3 3 5 

174 2 1 2 4 5 1 4 3 
175 3 5 4 3 3 3 4 3 
176   5 3 4 3 3 3 4 
177 4 5 5 4 3 3 3 3 

Mediana 3 4 4 3 3 3 3 3 
Quadro 9 – Modelo de apuração da mediana de um dos atributos  
Fonte: dados da pesquisa 

  

Optou-se pelo uso da mediana do desempenho de cada atributo, ao invés da média, 

visto que este método evita o efeito de distribuição não simétrica dos valores. 

Após a apuração da mediana de cada um dos atributos, tendo com base o método PRC 

(Picolo e Tontini, 2007), efetuou-se a recodificação dos atributos em atributos positivos 

(Recompensa) e negativos (Penalidade). De acordo com o método, a recodificação foi feita da 

seguinte maneira: quando a avaliação do atributo estiver abaixo de uma determinada mediana 

atribui-se 0 para a variável de recompensa e 1 para a de penalidade; quando  a  avaliação  do  

atributo  for  acima  da  mediana,  atribui-se  1  para  a  variável  de recompensa  e 0 para  a  

de penalidade  e  se  a  avaliação do  atributo  for  igual  à  mediana,  as variáveis de 

recompensa e de penalidade recebem valor 0. Assim sendo, a recodificação do desempenho 

de cada atributo recebe o de valor 0 ou  1. 

Para exemplificar esta recodificação, o Quadro 10 apresenta os atributos recodificados 

tendo como base os dados do quadro 9. 

At1 
pos 

At1 
neg 

At2 
pos 

At2 
neg 

At3 
pos 

At3 
neg 

At4 
pos 

At4 
neg 

At19 
pos 

At19 
neg 

At20 
pos 

At20 
neg 

At21 
pos 

At21 
neg 

At22 
pos 

At22 
neg 

- 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 

0 5 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 

0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

0 1 0 3 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 -  -  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 -   1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quadro 10 – Modelo de recodificação dos atributos pelo método PRC  
Fonte: dados da pesquisa 
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 Os dados recodificados em recompensa (At pos) e penalidade (At neg) foram 

importados para o software SPSS 16.0, para seqüência no tratamento estatístico dos dados. 

 Dando seqüência ao trabalho de tratamento estatístico dos dados, fez-se uma regressão 

dos dados recodificados. O Quadro 11 apresenta  o R² (Adjusted R Square) obtido por meio da 

regressão stepwise entre os atributos recodificados e a satisfação geral que, neste caso, tornou-

se uma variável dependente. 

 

Model Summaryh 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

7 0,872g 0,761 0,746 0,867 

Quadro 11 – Coeficientes de R² entre os atributos e a satisfação geral  
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Observa-se que o R² é de 0,746, considerado um coeficiente relevante, pois indica que 

74,60% da variação da satisfação geral pode ser explicada pelo modelo de regressão ajustado. 

Depois de analisado o coeficiente de R², buscou-se identificar a relação entre os atributos e a 

satisfação geral, obtidos por meio desta regressão e que estão apresentados no Quadro12. 

Coeficientesa 

Atributos 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

At22 Neg -0,667 0,097 -0,457 -6,901 0,000 

At3 Neg -0,420 0,076 -0,317 -5,528 0,000 

At14 Neg -0,199 0,068 -0,200 -2,947 0,004 

At16 Pos 0,501 0,174 0,170 2,874 0,005 

At13 Neg -0,187 0,085 -0,167 -2,187 0,032 

Quadro 12 – Coeficientes de regressão entre os atributos e a satisfação geral  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observa-se que, apenas cinco atributos apresentaram coeficientes significativos de 

(Beta), indicando que estes atributos influenciam na satisfação geral. Para melhor evidenciar 

esta influência os dados obtidos foram transferidos para a Figura 12.  
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Figura 12 – Influência dos atributos na satisfação geral 
Fonte: dados da pesquisa 

  

 Os dados apresentados na Figura 12 revelaram a influência dos atributos na satisfação 

geral com o serviço oferecido. Observa-se que os atributos negativos (At3 – Capacidade de 

prestar serviço completo (entrega completa), At13 – Capacidade de entrega de produtos que 

exijam cuidados especiais ou diferentes (flexibilidade no tipo de carga que pode transportar), 

At14 - Cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, 

etc.) e At22 – Modernidade da frota de transporte exercem uma influência maior na satisfação 

geral, indicando aumento da insatisfação quando estes atributos apresentam desempenho 

abaixo da mediana. No entanto, quando o desempenho for superior ao esperado, não 

contribuem para aumentar a satisfação geral. Estes atributos são classificados pelo método 

PRC como atributos obrigatórios. 

 Por sua vez, somente o atributo positivo (At16 – Rapidez no atendimento quando você 

entra em contato com a empresa) exerce influência positiva na satisfação geral, indicando que, 

quando o desempenho deste atributo ficar acima da mediana, há aumento na satisfação geral 

com o serviço oferecido. Neste caso, este atributo é classificado como atributo atrativo. 

 Observa-se ainda que os atributos neutros (At1 – Pontualidade na entrega (cumprir o 

prazo de entrega), At2 – Entrega do produto correto, At4 – Índice de defeitos nas mercadorias 
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transportadas, At5 – Capacidade da empresa em prestar serviços de urgência ou especiais, At6 

– Flexibilidade de prazos de coleta e entrega, At7 – Política para devolução de mercadorias 

enviadas erradas pelos fornecedores, At8 – Freqüência e periodicidade de coleta e entrega, 

At9 – Aviso antecipado de atrasos, At10 – Informações sobre Status do Pedido 

(rastreabilidade), At11 – Agilidade na entrega (tempo entre coleta e entrega), At12 – 

Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço, At15 – Rapidez no atendimento 

quando você entra em contato com a empresa, At17 – Nível de conhecimento do pessoal 

envolvido, At18 – Comprometimento no atendimento (resposta rápida ao cliente), At19 – 

Ações tomadas quando você teve reclamações, At20 – Comunicação clara da empresa com 

você sobre preços, condições do contrato, etc. e At21 – Compatibilidade do sistema de 

comunicação da empresa com o seu sistema), apresentaram baixos coeficientes Beta, 

indicando que estes atributos, mesmo com desempenho acima ou abaixo do esperado, não 

influenciam positivamente ou negativamente na satisfação geral. 

 A validade dos resultados, obtidos por meio da regressão entre os atributos 

recodificados e a satisfação geral, pode ser verificada analisando a Figura 13 que mostra o 

histograma destes dados. 
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Figura 13 – Histograma dos resíduos da regressão entre os atributos recodificados e a 
satisfação geral 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O objetivo de um histograma é a representação gráfica da distribuição de frequências 

dos dados, podendo indicar se uma distribuição aproxima-se de uma função normal, ou pode 

indicar se há mistura de populações. Observa-se que, dos 177 casos que foram importados 

para o software SPSS 16.0, ao fazer a regressão este software utilizou 152 casos devido a 

existência de casos com respostas em branco. 

 Em um histograma com distribuição normal o valor médio encontra-se no meio da 

amplitude dos dados, ou seja a freqüência é mais alta no meio e torna-se gradualmente mais 

baixa na direção dos extremos. Desta forma, considerou-se os resíduos apresentados na Figura 

12 como uma distribuição normal. 

 Outra análise importante para verificar o comportamento dos dados durante o 

tratamento estatístico é obtida por meio do Scatterplot, também chamado de gráfico de 

dispersão. Este método tem como objetivo examinar se os dados indicam alguma ocorrência 

de tendências (lineares ou não), agrupamentos de uma ou mais variáveis, mudanças de 
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espalhamento de uma variável em relação à outra e verificar a ocorrência dos chamados 

outliers, que são os casos discrepantes em análise. Assim sendo, a Figura 14 deflagra o 

comportamento dos dados. 

 

Figura 14 – Dispersão dos resíduos versus a satisfação geral prevista 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Figura 14 mostra a dispersão dos resíduos da regressão. Analisando esta figura é 

possível afirmar que os resíduos estão dispersos de forma normal e que a existência de outlier 

é praticamente insignificante, confirmando que os dados foram tratados de forma adequada. 

  

5.4 INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS NA LEALDADE 

 

 Utilizando-se dos mesmos atributos recodificados, fez-se outra regressão desta vez 

substituindo a variável dependente, que era a satisfação geral, pela lealdade. Diferentemente 

do que se obteve com a variável dependente satisfação geral, com os coeficientes obtidos não 

se conseguiu mensurar a influência dos atributos individuais na lealdade dos clientes da 

empresa. Isto, no entanto, não significa que os atributos individuais não influenciam na 
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lealdade, apenas para este estudo, o tratamento estatístico, não revelou relações confiáveis 

entre os atributos e a lealdade. 

 Esta ausência de dados confiáveis que expliquem a relação entre os diferentes 

atributos e a lealdade, pode ser explicada pela extensão e complexidade dos elementos que 

compõe o serviço estudado. Ao realizar este estudo optou-se por um grupo de atributos do 

serviço logístico, assim sendo, outros atributos não pesquisados, pudessem talvez, explicar 

melhor esta relação. 

 

5.5 AGRUPAMENTO DOS ATRIBUTOS NAS DIMENSÕES DO MODELO SERVQUAL 

  

 As informações obtidas por meio da regressão entre os atributos e a satisfação geral, 

revelaram que poucos atributos individuais (At3, At13, At14, At16 e At22) influenciam na 

satisfação geral do cliente. Qualquer alteração no desempenho individual destes atributos 

aumentará ou diminuirá a satisfação com o serviço, sendo que não se obteve coeficientes 

significativos que evidenciasse a influência dos atributos individuais e a lealdade. 

 Diante desta situação, buscou-se agrupar os atributos pesquisados nas dimensões da 

escala Servqual desenvolvido por Parasuraman, relatada e aprofundada no item 2 deste 

estudo. 

 Para tanto utilizou-se o tratamento estatístico denominado Análise Fatorial com 

Rotação Varimax com Normalização Kaiser. Esta análise é um dos métodos mais comuns de 

rotação ortogonal e é originalmente atribuída a Henry Kaiser e tem como finalidade facilitar a 

interpretação dos resultados. Ele detecta se há mudanças nos fatores de carregamento e nas 

variâncias explicadas por cada fator de carregamento, enquanto a variância total e as 

comunalidades (percentual da variância de uma variável contabilizada pelos fatores de 

carregamento) permanecem iguais.   

 Assim sendo, buscou-se identificar em qual dimensão da escala cada atributo 

apresentava fator de carregamento. O Quadro 13 apresenta os fatores de carregamento obtidos 

entre os atributos e as dimensões da escala Servqual. 
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Atributos 
1 2 3 4 5 

Descrição do Atributo Dimensão 
     

At9 0,810     Aviso antecipado de atrasos 

Responsividade 
(1) 

At10 0,729      Informações sobre Status do Pedido (rastreabilidade) 

At6 0,636      Flexibilidade de prazos de coleta e entrega 

At8 0,624  0,402    Freqüência e periodicidade de coleta e entrega 

At16 0,565  0,497    Nível de conhecimento do pessoal envolvido 

At11 0,455 0,445     Agilidade na entrega (tempo entre coleta e entrega) 

At22  0,835     Segurança da carga transportada 

Tangíbilidade 
(2) 

At13  0,621   0,455  Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais 
ou diferentes (flexibilidade no tipo de carga que pode transportar). 

At20 0,490 0,540    
 Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu 
sistema 

At21 0,425 0,488     Modernidade da frota de transporte 

At18 0,444 0,471     Ações tomadas quando você teve reclamações 

At4   0,825    Índice de defeitos nas mercadorias transportadas 

Segurança 
(3) 

At19   0,606    Comunicação clara da empresa com você sobre preços, condições 
do contrato, etc. 

At15 0,501 0,501 0,556   
 Rapidez no atendimento quando você entra em contato com a 
empresa 

At12   0,503    Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço 

At7   0,450  0,413 
Política para devolução de mercadorias enviadas erradas pelos 
fornecedores 

At3    0,850   Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa) 

Confiabilidade 
(4) 

At2    0,687   Entrega do produto correto 

At1    0,612   Pontualidade na entrega (cumprir o prazo de entrega) 

At17    0,491  Comprometimento no atendimento (resposta rápida ao cliente) 

At14  0,405   0,820 
 Cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de frente 
(motoristas, escritório, etc.) Empatia 

(5) At5     0,698  Capacidade da empresa em prestar serviços de urgência ou 
especiais 

Alfa 
Crombach 

0,845 0,840 0,707 0,761 0,543  
 

Quadro 13 – Carga fatorial dos atributos na escala Servqual e Alfa de Crombach 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

 Os coeficientes obtidos por meio da Análise Fatorial com Rotação Varimax e 

normalização Kaiser, apresentados no Quadro 13, permitiram identificar se os atributos 

pesquisados enquadravam-se nas dimensões da escala Servqual. Observa-se que, alguns 

atributos apresentaram carga fatorial em mais de uma dimensão, no entanto, considerou-se o 

maior coeficiente obtido em cada dimensão e verifica-se que as dimensões do modelo 

SERVQUAL foram identificadas. 

 Observa-se que, na dimensão Responsividade ficaram agrupados 6 atributos (At9, 

At10, At6, At8, At16 e At11), sendo que foi a dimensão com maior número de atributos. 

 A dimensão Tangibilidade agrupou 5 atributos (At22, At13, At20, At21 e At18). 

Observa-se que nesta dimensão os atributos At20, At21 e At18 apresentaram carga fatorial na 

dimensão Tangibilidade e também na dimensão Responsividade, com valores de coeficientes 

próximos nas duas dimensões. 
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 A dimensão Segurança agrupou 5 atributos (At4, At19, At15, At12 e At7). Nota-se 

que o atributo At15 apresentou também carga fatorial na dimensão Responsividade, 

Tangibilidade com valores de coeficientes muito próximos nas três dimensões.  

 A dimensão confiabilidade agrupou 4 atributos (At3, At2, At1 e At17). Observa-se 

que esta foi a única dimensão que os atributos agrupados não apresentaram carga fatorial em 

nenhuma outra dimensão. 

 Por fim a dimensão Empatia agrupou 2 atributos (At14 e At5). Nota-se que o atributo 

At14 apresentou carga fatorial também na dimensão Segurança, no entanto, o valor do 

coeficiente da dimensão Empatia é extremamente superior ao coeficiente da dimensão 

Segurança. 

 O Quadro 12 apresenta ainda, na última linha, o Alfa de Cronbach atribuído a cada 

uma das dimensões (Responsividade 0,845; Tangibilidade 0,840; Segurança 0,707; 

Confiabilidade 0,761 e Empatia 0,543). O Alfa de Cronbach, também conhecido como 

coeficiente de fidedignidade de uma escala, é um importante indicador estatístico. Por meio 

de procedimentos matemáticos, verifica a consistência interna de um grupo de variáveis, ou 

seja, o objetivo com a extração deste coeficiente é verificar se há algum tipo de inconsistência 

no método utilizado, o que poderia levar a diferentes interpretações das variáveis da pesquisa, 

provocando vieses significativos nos dados obtidos. Este indicador estatístico pode variar de 0 

a 1 sendo que, quanto mais próximo de 1, maior a confiabilidade do instrumento.  

 Segundo Cronbach (1996) e Churchil Jr. (1999), coeficientes com valores entre 0,600 

e 0,800 são considerados bons para uma pesquisa exploratória, indicando que os dados são 

confiáveis e o instrumento tem boa qualidade para interpretação. 

 Assim sendo, observa-se que nas dimensões Resposividade, Tangibilidade, Segurança 

e Confiabilidade os coeficientes extraídos  ficaram dentro do recomendado pelos autores 

citado, confirmando a validade e consistência do método utilizado no estudo proposto.   

 

5.6 INFLUÊNCIA DAS DIMENSÕES DO MODELO SERVQUAL NA SATISFAÇÃO 

GERAL 

 

 Dando seqüência ao tratamento estatístico dos dados, tendo agora os atributos 

agrupados nas dimensões Tangibilidade, Confiabilidade, Empatia, Segurança e 

Responsividade, buscou-se identificar se estas influenciam na satisfação geral com o serviço 

da empresa. O Quadro 14 apresenta os coeficientes de R² entre as dimensões do modelo 

Servqual e a satisfação geral, neste caso uma variável dependente. 
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Model Summary
f 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

5 0,803e 0,646 0,624 1,055 

Quadro 14 – Coeficientes de R² entre as dimensões e a satisfação geral  
Fonte: dados da pesquisa 

  

Os dados obtidos apontam um R² igual a 0,624, indicando que 62,4% da variação da 

satisfação geral é explicada pelo modelo de regressão ajustado. 

 O tratamento estatístico revelou ainda os coeficientes de Beta, indicando a existência 

de relações entre as dimensões da escala Servqual e a satisfação geral. Os coeficientes obtidos 

são apresentados no Quadro 15. 

Coefficientsa 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 2,773 0,112  24,656 ,000 

Tangibilidade 1,032 0,113 0,600 9,127 ,000 

Confiabilidade 0,668 0,113 0,389 5,909 ,000 

Empatia 0,513 0,113 0,298 4,537 ,000 

Segurança 0,261 0,113 0,152 2,306 ,024 

Responsividade 0,258 0,113 0,150 2,282 ,025 

Quadro 15 – Coeficientes de Beta entre as dimensões e a satisfação geral  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os coeficientes apresentados no Quadro 15 permitiram desenvolver a Figura 15 que 

facilita e evidencia a influência das dimensões na satisfação geral. 
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Figura 15 – Influência das dimensões do modelo Servqual na satisfação geral  
Fonte: dados da pesquisa 

 

 A Figura 15 evidencia a influência das dimensões na satisfação geral com o serviço 

oferecido. Observa-se que a dimensão Tangibilidade apresentou coeficiente de Beta de 0,600, 

indicando que esta dimensão possui uma forte relação com a satisfação geral. 

 Da mesma forma, a dimensão confiabilidade apresentou coeficiente de Beta de 0,389, 

significativamente inferior ao da dimensão Tangibilidade mas, indicando que há uma relação 

entre esta dimensão e a satisfação geral. 

 A dimensão Empatia apresentou coeficiente de 0,298, indicando uma moderada 

relação entre a esta dimensão e a satisfação geral. 

  As dimensões Segurança e Responsividade apresentaram baixos coeficientes de 

relação, 0,152 e 0,150 respectivamente, indicando baixa relação entre estas dimensões e a 

satisfação geral. 

 Ao comparar os coeficientes obtidos por meio da regressão com a importância das 

dimensões de Parasuraman, apresentada no Quadro 4, observa-se que a dimensão 

Tangibilidade recebeu a menor pontuação entre as cinco dimensões naquele estudo. No 

entanto, neste estudo foi a dimensão que apresentou maior coeficiente de relação com a 
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satisfação geral. Possivelmente, justifica-se isto pelo fato de que, por exemplo, quando a 

empresa utiliza-se de uma frota de veículos em má condição de conservação, o cliente tende a 

transferir esta percepção aos demais atributos de qualidade do serviço oferecido. 

 Já com a dimensão confiabilidade os dados obtidos indicam que esta dimensão é a 

segunda em termos de importância para os clientes, sendo que os estudos de Parasuraman 

revelaram que esta dimensão é a que obteve maior importância atribuída. 

 A dimensão responsividade obteve o menor coeficiente deste estudo, no entanto foi a 

segunda dimensão com maior pontuação atribuída no estudo comparado. 

 Neste estudo, a dimensão Empatia mostrou-se a terceira dimensão com maior 

coeficiente obtido, próximo à quarta colocação do estudo comparado. 

 A dimensão Segurança assumiu a quarta posição que era da empatia no estudo 

comparado. 

 A Figura 16 mostra esta distribuição de frequência dos resíduos de regressão, 

mostrando uma distribuição normal. 

 

Figura 16 – Histograma dos dados de regressão entre as dimensões e a satisfação geral  
Fonte: dados da pesquisa 

 

  Ao analisar a Figura 16, observa-se que o tratamento estatístico utilizou apenas 88 

casos para esta regressão. De acordo com a figura apresentada, é possível afirmar que trata-se 

de uma distribuição normal, os seja, o valor médio do histograma está no meio da amplitude 

dos dados e torna-se gradualmente mais baixa na direção dos extremos.  
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 Com o objetivo de verificar o comportamento dos dados em relação ao tratamento 

estatístico, extraiu-se também o Scatterplot (Gráfico de dispersão) que está apresentado na 

Figura 17. 

 

Figura 17 – Dispersão dos dados de regressão entre as dimensões e a satisfação geral  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O Scatterplot mostrado na Figura 17 confirma que não há ocorrência de tendências 

lineares, ou seja, o comportamento dos resíduos está em forma de nuvem, não havendo 

grupamentos de variáveis, mudanças de espalhamento de uma variável em relação à outra e 

insignificantes casos considerados outliers, validando o tratamento estatístico realizado. 

 

5.7 INFLUÊNCIA DAS DIMENSÕES DO MODELO SERVQUAL NA LELADADE 

 

 Dando seqüência ao tratamento estatístico, fez-se a regressão entre as dimensões da 

escala Servqual e a lealdade, procurando elementos que possam confirmar a influência das 

dimensões na lealdade, agora como uma variável dependente. No entanto, manteve-se a 

satisfação geral como variável independente juntamente com as dimensões. O Quadro 16 

revela o coeficiente de R² (Adjusted R Square) obtido. 
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Model Summaryc 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

2 0,609b 0,371 0,356 1,492 

Quadro 16 – Coeficientes de R² entre as dimensões, a satisfação geral e a lealdade  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observa-se que o  R² (Adjusted R Square) é igual a 0,356, indicando que 35,6% da 

variância da lealdade é explicada pela equação de regressão. Este R² baixo mostra que a 

lealdade, ou intenção de continuar trabalhando com a empresa, têm outras razões que não 

foram pesquisadas.  

 Obteve-se também os coeficientes de Beta desta mesma regressão que estão mostrados 

no Quadro 17. 

Coefficientsa 

Dimensão 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 7,061 0,360  19,642 0,000 

Satisfação Geral 0,482 0,116 0,446 4,146 0,000 

Tangibilidade 0,422 0,200 0,227 2,107 0,038 

Quadro 17 – Coeficientes de Beta entre as dimensões, a satisfação geral e a lealdade  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Pela análise do Quadro 17, nota-se que apenas a dimensão Tangibilidade apresentou 

coeficiente de Beta significativo, indicando que esta dimensão influencia na lealdade dos 

clientes para com a empresa. Para melhor entendimento, os coeficientes extraídos estão 

apresentados na Figura 18. 
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Figura 18 – Influência das dimensões da escala Servqual na lealdade  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Ao analisar a Figura 18, observa-se que a dimensão Tangibilidade é a única das cinco 

dimensões que influencia diretamente a lealdade, pois apresentou coeficientes Beta de 0,227, 

mantendo-se a satisfação geral na regressão. Os coeficientes obtidos indicam que, a dimensão 

Tangibilidade influencia na satisfação geral, que por sua vez influencia na lealdade, mas 

também influencia diretamente na lealdade, o que não acontece com as demais dimensões. 

 Extraiu-se também o histograma desta regressão que está mostrado na figura 19. 

 

Figura 19 – Histograma dos dados de regressão entre as dimensões e a lealdade  
Fonte: Dados da pesquisa 
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 O histograma apresentado na Figura 19, mostra que a distribuição das frequências dos 

resíduos da regressão pode ser consderada normal, onde o valor médio do histograma está no 

meio da amplitude dos dados, torna-se gradualmente mais baixa na direção dos extremos.  

 O Scatterplot mostra a dispersão dos casos e está evidenciada na Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Dispersão dos dados de regressão entre as dimensões e a lealdade 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Figura 20 mostra que a dispersão dos resíduos de regressão, indicando que não há 

tendências lineares ou outro tipo de agrupamento entre as varáveis. No entanto, observa-se a 

existência de alguns outliers. 

 

5.8 INFLUÊNCIA DAS DIMENSÕES DO MODELO SERVQUAL NA SATISFAÇÃO 

GERAL PELO MÉTODO PRC 

 

 Depois de agrupados os atributos nas dimensões da escala Servqual, passou-se a 

buscar elementos que indiquem a existência de relações entre o desempenho das dimensões e  

a satisfação geral. 
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 Utilizando-se do método PRC, recodificou-se as dimensões da escala Servqual, onde 

os atributos estão agrupados, em dimensão de recompensa, quando a dimensão apresentou 

valor positivo e penalidade quando a dimensão apresentou valor negativo.  

 O Quadro 18 apresenta o R² (Adjusted R Square) obtido por meio da regressão das 

dimensões recodificadas. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 0,832 0,693 0,662 1,000 

Quadro 18 – R² (Adjusted R Square) entre as dimensões e a satisfação geral pelo método 
PRC  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observa-se que R² é igual a 0,662 indicando que 66,2% da influência das dimensões 

na satisfação geral, pelo método PRC, pode ser explicada por meio da equação de regressão. 

 Dando seqüência ao tratamento estatístico, o Quadro 19 apresenta os coeficientes 

extraídos da regressão das dimensões da escala Servqual, agora recodificadas e a satisfação 

geral com o serviço oferecido. 

 

Coefficientsa 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 2,861 0,294  9,724 0,000 

Tang Neg 1,446 0,192 -0,539 7,529 0,000 

Conf Neg 0,684 0,181 -0,279 3,770 0,000 

Emp Pos 0,862 0,271 0,224 3,182 0,002 

Resp Pos 0,612 0,216 0,181 2,832 0,006 

Segu Neg 0,352 0,151 -0,148 2,327 0,023 

Conf Pos 0,649 0,295 0,164 2,202 0,031 

Empa Neg 0,353 0,160 -0,152 2,204 0,030 

Tang Pos 0,521 0,240 0,158 2,166 0,033 

Quadro 19 – Coeficientes de Beta entre as dimensões e a satisfação geral pelo método 
PRC  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O Quadro 19 apresenta as dimensões recodificadas em recompensa (Pos) e penalidade 

(Neg), conforme o método PRC. De acordo com este método, quando uma dimensão é 

classificada como negativa significa que, quando o desempenho desta dimensão ficar abaixo 
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do esperado pelo cliente, a satisfação geral é influenciada de forma negativa. Quando a 

dimensão for classificada como positiva significa que, quando o desempenho ficar acima do 

esperado pelo cliente, a satisfação geral é influencia de forma positiva. Para melhor 

visualização das dimensões de recompensa e penalidade, os coeficientes extraídos foram 

postado em forma de gráfico apresentado na Figura 21. 

 

 
Figura 21 – Influência das dimensões da escala Servqual na satisfação geral pelo método 
PRC 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 As informações apresentados na figura 21, revelam que as dimensões do modelo 

Servqual influenciam de forma diferente na satisfação geral dos clientes. 

 Observa-se que, a dimensão Segurança (Segu) exerce influência na satisfação geral, 

apenas quando o desempenho desta dimensão ficar abaixo do esperado pelo cliente, ou seja, a 

insatisfação aumenta quando o desempenho desta dimensão ficar baixo do esperado, mas não 

aumenta quando o desempenho desta dimensão ficar acima do esperado. Utilizando-se do 

método PRC, esta dimensão classifica-se como sendo uma dimensão obrigatória. 

 Por sua vez, a dimensão Responsividade (Resp) influencia na satisfação geral apenas 

quando o desempenho da dimensão ficar acima do esperado pelo cliente, ou seja, a satisfação 

geral com o serviço aumenta quando o desempenho fica acima do esperado, mas não diminui 
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quando o desempenho ficar abaixo do esperado. Neste caso, esta dimensão é classificada 

como sendo atrativa. 

 As dimensões Empatia (Empa), Confiança (Conf) e Tangibilidade (Tang), exercem 

influência na satisfação geral tanto quando o desempenho ficar acima do esperado pelo 

cliente, como quando o desempenho ficar abaixo do esperado. Neste caso, as três dimensões 

são classificadas como sendo unidimensionais. 

 Observa-se que, as dimensões Empa, Confi e Tang classificadas como sendo 

unidimensionais, influenciam de forma diferente na satisfação geral como serviço.  

 A dimensão Empatia, mesmo sendo uma dimensão unidimensional, exerce influência 

um pouco mais forte quando o desempenho ficar acima do esperado quando comparado a 

influência exercida se o desempenho for abaixo do esperado. Neste caso, a satisfação do 

cliente aumentaria quando o desempenho ficar acima do esperado. 

 Já com a dimensão Confiança, a influência é um pouco mais forte quando o 

desempenho ficar abaixo do esperado em relação à influência quando o desempenho ficar 

acima do esperado. Assim sendo, o cliente ficaria mais insatisfeito quando o desempenho 

desta dimensão ficasse abaixo do esperado. 

 Semelhante à influência da dimensão Confiança, a dimensão Tangibilidade também 

tem maior influência quando o desempenho ficar abaixo do esperado pelo cliente. No entanto, 

observa-se que a influência exercida neste caso, é significativamente mais forte quando o 

desempenho ficar abaixo do esperado em relação a influência exercida quando o desempenho 

ficar a cima do esperado. Voltando-se a um dos atributos agrupados nesta dimensão, o 

atributo At21 (Modernidade da frota de transporte), por exemplo, aumentaria 

significativamente a insatisfação se a empresa utilizasse uma frota antiga, no entanto, a 

satisfação pouco aumentaria se a empresa utilizasse uma frota moderna. 

 

5.9 INFLUÊNCIA DAS DIMENSÕES DO MODELO SERVQUAL NA LEALDADE 

MÉTODO PRC 

  

 Dando seqüência ao tratamento estatístico dos dados, fez-se a regressão das dimensões 

utilizando-se do método PRC, tendo com ênfase a lealdade dos clientes da empresa. Assim 

sendo, buscou-se identificar a influência das dimensões da qualidade do serviço de 

Parasuramann (1985) na lealdade. O Quadro 20 apresenta os dados obtidos por meio desta 

regressão. 
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Model Summarye 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

4 0,584d 0,341 0,309 1,546 

Quadro 20 – Coeficientes de R² ( Adjusted R Square) variável dependente lealdade  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Observa-se que a regressão encontrou um R²=0,309 que, apesar de não ser um valor 

alto, aponta a existência de relação entre as variáveis testadas. 

 Extraíram-se também os coeficientes Beta ente as dimensões recodificadas pelo 

método PRC, ou seja, as dimensões transformaram em penalidades (Neg) ou recompensas 

(Pos) de acordo com a recodificação do método. O Quadro 21 apresenta estes coeficientes 

obtidos. 

Coefficientsa 

Dimensões 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 8,860 0,302  29,314 0,000 

Tang Neg -0,946 0,294 -0,326 3,213 0,002 

Conf Neg -0,568 0,237 -0,214 2,394 0,019 

Empat Neg -0,603 0,226 -0,240 2,666 0,009 

Tang Pos 0,884 0,362 0,249 2,440 0,017 

Quadro 21 – Coeficientes de relações (Beta) entre as dimensões e a variável dependente 
lealdade  
Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Os dados do quadro 21 indicam que, as dimensões recodificadas em Tang Neg, Conf 

Neg, Empat Neg e Tang Pos, apresentaram coeficientes de Beta significativos, indicando que 

estas dimensões influenciam na lealdade dos clientes com empresa. 

 Para melhor evidenciar da influência das dimensões na lealdade, os mesmos dados 

estão apresentados na Figura 22. 
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Figura 22 – Influência das dimensões na lealdade utilizando-se do método PRC.  
Fonte: Dados da pesquisa 

  

A análise da Figura 22 revela como a lealdade é influenciada pelas dimensões. 

Observa-se que, três dimensões exercem influência na lealdade, sendo que duas destas 

dimensões exercem influência somente quando o desempenho ficar abaixo do desejado e uma 

exerce influencia nos dois sentidos, ou seja, quando o desempenho ficar abaixo ou acima do 

desejado. 

 Esta última situação refere-se à dimensão Tangibilidade (Tang). Observa-se que esta 

dimensão apresenta coeficientes negativos (Tang Neg) e positivos (Tang Pos), indicando que 

quando a dimensão apresentar desempenho acima ou abaixo do esperado, certamente afetará a 

lealdade o cliente, o que permite classificar esta dimensão como unidimensional.  No entanto, 

mesmo sendo unidimensional, observa-se que a lealdade é mais influenciada quando o 

desempenho da dimensão Tangilidade ficar abaixo do desejado, do que quando o desempenho 

ficar acima do esperado. 

 As dimensões Confiabilidade e Empatia apresentarão apenas coeficientes negativos. 

Esta situação permite classificá-las como dimensões obrigatórias, ou seja, a lealdade é 

influenciada apenas quando o desempenho destas dimensões ficarem abaixo do esperado pelo 

cliente. 
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 Por fim, as dimensões Resposividade (Resp) e Segurança (Segu) não apresentaram 

coeficientes significativos, indicando que a lealdade não é influenciada diretamente se o 

desempenho ficar acima ou abaixo do esperado, sendo classificadas, neste caso, como 

dimensões neutras. 

 O Histograma dos resíduos de regressão mostra a distribuição das freqüências e é 

apresentado na Figura 23. 

 

Figura 23 – Histograma da influência das dimensões da escala Servqual na lealdade 
utilizando-se do método PRC  
Fonte: Dados da pesquisa 

  

O histograma apresentado na Figura 23, mostra que a distribuição da frequência dos 

dados é normal, pois a freqüência é mais alta no meio e torna-se gradualmente mais baixa na 

direção dos extremos. 

 Por fim, extraiu-se ainda o Scatterplot que evidencia o comportamento dos dados 

durante a regressão.    
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Figura 24 – Dispersão dos dados das dimensões da escala Servqual e a lealdade 
utilizando-se do método PRC 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

A Figura 24 revela a dispersão dos resíduos da regressão entre as dimensões da escala 

Servqual e a lealdade pelo método PRC. Observa-se que não há ocorrência de tendências 

lineares, agrupamentos de uma ou mais variáveis, mudanças de espalhamento de uma variável 

em relação à outra e há poucos casos considerados outliers.  

 Por meio do tratamento estatístico dos dados, os coeficientes extraídos possibilitaram a 

construção da Figura 25, que apresenta de forma sintetizada as relações existentes entre as 

dimensões da escala Servqual com a satisfação geral e a lealdade. 
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Figura 25 – Síntese das relações extraídas por meio das regressões pelo método PRC 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.10 MATRIZ DE IMPORTÂNCIA E DESEMPENHO 

 

 A terceira e última parte do instrumento de coleta de dados, tinha como objetivo 

identificar a importância atribuída pelo cliente a cada atributo. Estes clientes tinham a 

oportunidade de declarar o grau de importância, atribuindo uma nota variando de 1 (Sem 

importância) a 7 (Muito importante). Como relatado anteriormente, por meio da apuração do 

desvio padrão, eliminou-se aqueles questionários que apresentaram desvio padrão igual a 

zero, o que indica que o respondente atribuiu a mesma importância para todos os atributos. 

 De posse dos dados de importância declarada, o passo seguinte foi cruzar estes dados 

com os dados da avaliação extraídas da segunda parte do instrumento de coleta de dados, no 

qual os clientes avaliaram o nível de satisfação (Desempenho) em cada atributo do serviço. 
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 Desta forma, cruzaram-se os dados obtidos, onde o eixo (X) tornou-se a variável 

independente, apontando os dados do desempenho de cada atributo e, o eixo (Y) a variável 

dependente, apontando os dados da importância atribuída a cada atributo. A Figura 26 

apresenta as relações obtidas entre o desempenho dos atributos e a importância declarada. 

 

 
Figura 26 – Matriz de Importância e Desempenho 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 A Figura 26 revela o desempenho de cada atributo e a importância atribuída a cada 

atributo. Os atributos estudados estão distribuídos em 4 quadrantes de acordo com a opinião 

dos respondentes.  

 Os atributos localizados no quadrante I (At1 – Pontualidade na entrega (cumprir o 

prazo de entrega), At2 – Entrega do produto correto, At3 – Capacidade de prestar serviço 

completo (entrega completa), At4 – Índice de defeitos nas mercadorias transportadas, At14 – 

Cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, etc.), At15 

– Rapidez no atendimento quando você entra em contato com a empresa, At19 – 

Comunicação clara da empresa com você sobre preços, condições do contrato, etc., At21 – 

Modernidade da frota de transporte e At22 – Segurança da carga transportada ) apresentaram 

alto desempenho e também alta importância. Como já destacado no referencial teórico, a 

empresa deve criar estratégias a fim manter o bom de desempenho nestes atributos.  
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 O atributo localizado no quadrante II (At17 – Comprometimento no atendimento 

(resposta rápida ao cliente)) apresentou baixo desempenho e alta importância. Para este 

atributo, a empresa deve concentrar seus esforços a fim de melhorar o desempenho, visto que 

os clientes declararam alta importância para o serviço. 

 No quadrante III (At5 – Capacidade da empresa em prestar serviços de urgência ou 

especiais, At7 – Política para devolução de mercadorias enviadas erradas pelos fornecedores, 

At8 – Freqüência e periodicidade de coleta e entrega, At9 – Aviso antecipado de atrasos , 

At10 – Informações sobre Status do Pedido (rastreabilidade), At11 – Agilidade na entrega 

(tempo entre coleta e entrega), At12 – Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no 

serviço, At13 – Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou 

diferentes (flexibilidade no tipo de carga que pode transportar), At16 – Nível de 

conhecimento do pessoal envolvido e At18 –  Ações tomadas quando você teve reclamações) 

encontram-se os atributos com baixo desempenho e baixa importância declarada pelo cliente. 

Neste caso, a empresa pode direcionar seus esforços em outros atributos, pois mesmo 

apresentando baixo desempenho na opinião os clientes, não são relevantes para este serviço. 

 Por fim, no quadrante IV (At6 – Flexibilidade de prazos de coleta e entrega e At20 – 

Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu sistema) encontram-se os 

atributos com alto desempenho e baixa importância. Esta situação indica que a empresa 

apresenta bom nível de desempenho com os atributos, no entanto os clientes atribuíram baixa 

importância, indicando que a empresa, provavelmente, está aplicando esforços e recursos na 

direção oposta ao que o cliente preza. 

 É possível observar que alguns atributos do quadrante I (At2 – Entrega do produto 

correto e At3 – Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa)) e do quadrante III 

(At9 – Aviso antecipado de atrasos), encontram-se afastados das linhas divisórias dos 

quadrantes, confirmando alto desempenho e alta importância para o quadrante I e baixo 

desempenho e baixa importância para o quadrante III.  

 No entanto, muitos atributos encontram-se próximos das linhas divisórias dos 

quadrantes. Desta forma qualquer alteração na apuração dos dados, afetará diretamente na 

interpretação, visto que um tributo poderá se deslocar do quadrante I para o quadrante II, 

induzindo a erros estratégicos pelos gestores da organização. 

 Outro aspecto a ser considerado diz respeito à importância atribuída para cada 

atributo. Nesta pesquisa a média de importância atribuída ficou em 5,79 em uma escala de 1 a 

7, indicando que os pesquisados tendem a julgar todos os atributos como sendo muito 

importante. Para Garver (2003); Tontini e Silveira (2005), a importância declarada pode 
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possuir pouco poder de discriminação, uma vez que os usuários tendem a atribuir importância 

alta a todos os atributos pesquisados. 



6 CONCLUSÃO 
 

 Este capítulo está estruturado em duas partes. Na primeira, estão as conclusões das 

análises e as interpretações das diversas relações extraídas por meio do tratamento estatístico. 

Na segunda, sugeriu-se algumas recomendações para a melhoria da qualidade do serviço 

oferecido pela Zanotelli Transporte e Logística, embasadas na opinião dos clientes 

pesquisados. 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

 Este estudo teve dois pressupostos a serem considerados. O primeiro pressuposto 

sugere que, os diferentes atributos dos serviços influenciam na satisfação e lealdade dos 

clientes. O segundo pressuposto sugere que, a relação entre o desempenho dos serviços em 

seus diferentes atributos e a satisfação geral e a lealdade dos clientes se dá de forma não 

linear.  

Para tanto, utilizou-se no primeiro momento do método PRC para mensurar a 

influência dos atributos na satisfação geral e na lealdade e, no segundo momento, baseou-se 

na Matriz de Importância e Desempenho com o objetivo de identificar os atributos que o 

cliente mais valoriza quando utiliza os serviços logísticos da empresa Zanotelli Transportes e 

Logística. Assim sendo, este estudo teve como objetivo geral, identificar os diferentes 

atributos de qualidade dos serviços logísticos e como estes atributos influenciam na satisfação 

e na lealdade dos clientes usuários destes serviços, sob a ótica dos clientes usuários dos 

serviços logísticos. Para tanto, por meio de uma pesquisa de campo, buscou-se com auxílio de 

um questionário mensurar o desempenho dos diferentes atributos dos serviços logísticos, bem 

como, a importância atribuída pelo cliente a cada um dos atributos estudados. Por meio de 

tratamento estatístico e análise das informações levantadas, encontraram-se elementos que se 

relacionam e constituem relações que afetam positivamente ou negativamente a satisfação e a 

lealdade dos clientes. Certamente, estes elementos possibilitam aos gestores da empresa um 

melhor entendimento das necessidades de seus clientes, possibilitando com isso a melhora 

contínua dos processos, garantindo e destacando a permanência da empresa em um mercado 

competitivo. 

Este estudo teve como segundo objetivo específico identificar a relação existente entre 

o nível de satisfação dos atributos individuais com a satisfação geral. A análise dos dados 
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revelou que os diferentes atributos influenciam de maneira diferente na satisfação geral, ou 

seja, a satisfação com os atributos individuais e a satisfação com serviço logístico se dá de 

forma não linear. Desta forma, ao melhorar ou piorar o desempenho de alguns atributos, 

certamente, o impacto na satisfação geral não será reproduzido na mesma proporção, como 

mostra a Figura 12, que evidencia os atributos classificados como neutros (At1 – Pontualidade 

na entrega (cumprir o prazo de entrega), At2 – Entrega do produto correto, At4 – Índice de 

defeitos nas mercadorias transportadas, At5 – Capacidade da empresa em prestar serviços de 

urgência ou especiais, At6 – Flexibilidade de prazos de coleta e entrega, At7 – Política para 

devolução de mercadorias enviadas erradas pelos fornecedores, At8 – Freqüência e 

periodicidade de coleta e entrega, At9 – Aviso antecipado de atrasos , At10 – Informações 

sobre Status do Pedido (rastreabilidade), At11 – Agilidade na entrega (tempo entre coleta e 

entrega), At12 – Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço, At15 – Rapidez 

no atendimento quando você entra em contato com a empresa, At17 – Comprometimento no 

atendimento (resposta rápida ao cliente), At18 – Ações tomadas quando você teve 

reclamações, At19 – Comunicação clara da empresa com você sobre preços, condições do 

contrato, etc., At20 – Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu 

sistema e At21 –  Modernidade da frota de transporte). No entanto, os atributos classificados 

como obrigatórios (At3 neg – Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa), 

At13 neg – Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes 

(flexibilidade no tipo de carga que pode transportar, At14 neg – Cordialidade no atendimento 

pelo pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, etc.) e At22 neg – Segurança da carga 

transportada) influenciam na satisfação geral quando o seu desempenho ficar abaixo do 

esperado. Por fim, o atributo classificado com atrativo (At16 pos – Nível de conhecimento do 

pessoal envolvido), influencia na satisfação geral quando o seu desempenho ficar acima do 

esperado. Assim sendo, por meio dos dados obtidos, concluiu-se que a satisfação geral com os 

serviços logísticos de dá de forma não linear. 

Ao analisar ainda a Figura 12, observou-se que são três atributos com coeficientes 

negativos (At3 neg, At13 neg, At14 neg e At22 neg) e um só atributo com coeficiente positivo 

(At16 pos) que influenciam na satisfação geral. Assim sendo é possível afirmar que, os 

atributos negativos exercem maior influência, quando o desempenho dos atributos ficarem 

abaixo do esperado pelo cliente, em relação aos atributos positivos, ou seja, quando o 

desempenho fica abaixo do esperado, a satisfação geral é mais afetada do que quando o 

desempenho ficar acima do esperado. 
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O terceiro objetivo específico deste estudo, identificar como a satisfação dos clientes, 

com os diferentes atributos dos serviços logísticos, influenciam em sua lealdade para com o 

fornecedor do serviço, não foi plenamente atendido. Os coeficientes obtidos por meio da 

regressão entre os atributos e a lealdade não foram significativos, ou seja, os dados não 

indicaram haver relação entre os atributos estudados e a lealdade dos clientes para com a 

empresa. Esta ausência de coeficientes significativos, no entanto, não permite afirmar que os 

atributos não influenciam na lealdade, pois isto demandaria estudos mais aprofundados e com 

outros elementos para confirmar ou não tal afirmação. Por hora o que se pode afirmar é que, 

os atributos de qualidade utilizados neste estudo influenciam mais na satisfação geral do que 

na lealdade. No decorrer deste estudo buscaram-se outros elementos que explicassem a 

influência dos atributos na lealdade. 

A não linearidade entre o desempenho dos serviços em seus diferentes atributos, a 

satisfação geral e a leladade, foi revelada visto que os resultados apresentam múlltiplos 

sentidos, reproduzindo assim resultados finais variados. Assim sendo, a não linearidade indica 

que qualquer alteração no desempenho dos atributos do serviço, resultará em diferentes 

resultados na satisfação geral e na lealdade. 

O agrupamento dos atributos nas dimensões da qualidade do serviço (Parasuramann, 

1985), por meio da rotação Varimax, revelou em que dimensão os atributos apresentaram 

maior carga fatorial como apresentado no Quadro 12. Desta forma, todos os atributos ficaram 

alojados em um das cinco dimensões do modelo Servqual. Observa-se que, na dimensão 

Responsividade estão alojados os atributos At9 (Aviso antecipado de atrasos), At10 

(Informações sobre Status do Pedido – rastreabilidade), At6 (Flexibilidade de prazos de coleta 

e entrega), At8 (Freqüência e periodicidade de coleta e entrega), At16 (Nível de conhecimento 

do pessoal envolvido) e At11 (Agilidade na entrega – tempo entre coleta e entrega), pois o 

coeficiente da carga fatorial é maior para esta dimensão. A dimensão Tangibilidade, por sua 

vez, alojou os atributos At22 (Segurança da carga transportada), At13 (Capacidade de entrega 

de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes – flexibilidade no tipo de carga que 

pode transportar), At20 (Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu 

sistema), At21 (Modernidade da frota de transporte) e At18 (Ações tomadas quando você teve 

reclamações). Ficaram localizados na dimensão Segurança os atributos At4 (Índice de 

defeitos nas mercadorias transportadas), At19 (Comunicação clara da empresa com você 

sobre preços, condições do contrato, etc.), At15 (Rapidez no atendimento quando você entra 

em contato com a empresa), At12 (Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no 

serviço) e At7 (Política para devolução de mercadorias enviadas erradas pelos fornecedores). 
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Já na dimensão Confiabilidade ficaram agrupados os atributos At3 (Capacidade de prestar 

serviço completo – entrega completa), At2 (Entrega do produto correto), At1 (Pontualidade na 

entrega – cumprir o prazo de entrega) e At17 (Comprometimento no atendimento – resposta 

rápida ao cliente). Por fim, na dimensão Empatia ficaram agrupados os atributos At14 

(Cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, etc.) e 

At5 (Capacidade da empresa em prestar serviços de urgência ou especiais). Ao comparar estas 

informações com as informações do gráfico X, que evidencia a influência dos atributos na 

satisfação geral com o serviço, observa-se que, das 5 dimensões do modelo Servqual, apenas 

uma, a dimensão Segurança, não ficou representada por um de seus atributos. Assim sendo, é 

possível concluir que, o agrupamento dos atributos deste estudo representam e confirmam os 

fundamentos dos estudos das dimensões da qualidade do serviço de Parasuramann (1985). 

Ao comparar a Figura 12 com a Figura 14, observa-se que, a satisfação geral sofre 

maior influência das dimensões do modelo Servqual, onde estão agrupados os atributos, do 

que dos atributos individuais. Assim sendo, é possível afirmar que o desempenho de um ou 

outro atributo individual pode influenciar na satisfação geral, mas certamente esta influência é 

mais acentuada pelo desempenho de um grupo de atributos. Esta afirmação pode ser 

confirmada ao analisar Figura 12, onde o desempenho do atributo At1 (Pontualidade na 

entrega - cumprir o prazo de entrega) não influencia na satisfação geral, pois está classificado 

como neutro. No entanto, após o agrupamento nas dimensões do modelo Servqual, este 

atributo ficou agrupado na dimensão Confiabilidade, apresentando carga fatorial entre ele e a 

dimensão de 0,612 (Quadro 12), bem como, contribuindo com o coeficiente de relação entre a 

satisfação geral e a dimensão de 0,389 (Quadro 12), sendo o segundo maior coeficiente de 

relação entre as dimensões e a satisfação geral. 

 Outra análise importante que pode ser feita ainda refere-se à dimensão Tangibilidade. 

Esta dimensão foi a única representada na Figura 12 por dois atributos, o At13 – Capacidade 

de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes (flexibilidade no tipo de 

carga que pode transportar) e o At22 – Modernidade da frota de transporte, reforçando que a 

Tangibilidade é uma dimensão que mais influencia na satisfação com o serviço logístico. 

 A Figura 17 revelou a influência das dimensões na lealdade dos clientes com a 

empresa. Observou-se que apenas a dimensão Tangibilidade apresentou coeficiente de 

relação, sendo que as demais dimensões não apresentaram coeficientes de relação. Assim 

sendo, concluiu-se que a lealdade é menos influenciada pelas dimensões do modelo Servqual 

do que a satisfação geral.  
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 Além disso, observa-se que a dimensão Tangibilidade influencia na satisfação geral 

que por sua vez, influência na lealdade, ou seja, esta dimensão potencializa a satisfação geral 

produzindo um efeito cascata que se encerra na lealdade. 

 As dimensões recodificadas pelo método PRC, apresentadas na Figura 20, revelaram a 

influência das dimensões na satisfação geral. Observa-se que, uma dimensão (Segurança) foi 

classificada como obrigatória, uma dimensão (Responsividade) como atrativa, três dimensões 

(Empatia, Confiabilidade e Tangibilidade) como unidimensionais, sendo que não há nenhuma 

dimensão neutra. Logo, concluiu-se que a satisfação geral é mais afetada por dimensões 

unidimensionais, ou seja, a satisfação geral sofre influência se os desempenhos dos atributos 

destas dimensões ficarem abaixo ou acima do esperado. 

 Estas mesmas dimensões recodificadas pelo método PRC, apresentadas na Figura 21, 

revelaram também a influência das dimensões na lealdade. Está análise revelou que, duas 

dimensões (Responsividade e Segurança), foram classificadas como neutras, outras duas 

como obrigatórias (Confiabilidade e Empatia) e uma como unidimensional (Tangibilidade). 

Assim sendo, pode-se afirmar que a lealdade é mais influenciada quando o desempenho das 

dimensões ficarem abaixo do esperado, diferente do que acontece com a satisfação geral. 

 Estas duas últimas análises vêm reforçar, mais uma vez, a tendência de que, neste 

estudo, a satisfação geral sofre maior influência, tanto dos atributos individuais quanto das 

dimensões da escala Servqual, do que a lealdade. 

 O propósito do primeiro objetivo específico, que foi verificar o nível de satisfação dos 

clientes do serviço logístico e do quarto, que foi identificar os atributos indispensáveis, nos 

serviços logísticos, sob o ponto de vista dos clientes, foram atendidos por meio dos dados do 

desempenho dos diferentes atributos, bem como os dados da importância atribuída pelo 

cliente a cada atributo. Estes dados possibilitaram a construção da Matriz de Importância e 

Desempenho, apresentada na Figura 24. Pela análise dos dados, é possível afirmar que a 

empresa está oferecendo serviço logístico com bom nível de desempenho, pois os atributos 

localizados no quadrante I (At1 – Pontualidade na entrega (cumprir o prazo de entrega), At2 – 

Entrega do produto correto, At3 – Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa), 

At4 – Índice de defeitos nas mercadorias transportadas, At14 – Cordialidade no atendimento 

pelo pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, etc.), At15 – Rapidez no atendimento 

quando você entra em contato com a empresa, At19 – Ações tomadas quando você teve 

reclamações, At21 – Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu 

sistema e At22 – Modernidade da frota de transporte), são aqueles atributos em que os 

clientes atribuíram maior importância e também obtiveram alto nível de desempenho nas 
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avaliações destes clientes. São classificados como pontos fortes da empresa. Outro elemento 

que reforça o bom desempenho da empresa é a análise do quadrante II (At17 – Nível de 

conhecimento do pessoal envolvido), pois neste quadrante localizam-se aqueles atributos com 

alta importância atribuída, mas, no entanto, apresentaram baixo desempenho na opinião dos 

clientes. Neste caso, apenas um dos atributos ficou localizado no quadrante II, indicando ser 

este atributo um ponto fraco, o qual a empresa deve direcionar esforços a fim de melhorar o 

desempenho deste atributo. Observa-se ainda, os atributos localizados no quadrante III (At5 – 

Capacidade da empresa em prestar serviços de urgência ou especiais, At7 – Política para 

devolução de mercadorias enviadas erradas pelos fornecedores, At8 – Freqüência e 

periodicidade de coleta e de entrega, At9 – Aviso antecipado de atrasos, At10 – Informações 

sobre Status do Pedido (rastreabilidade), At11 – Agilidade na entrega (tempo entre coleta e 

entrega), At12 – Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço, At13 – 

Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes (flexibilidade 

no tipo de carga que pode transportar), At16 – Rapidez no atendimento quando você entra em 

contato com a empresa e At18 – Comprometimento no atendimento (resposta rápida ao 

cliente), que apresentaram baixo desempenho, porém com baixa importância atribuída, o que 

não causa nenhum impacto para empresa. Por fim, apenas dois atributos estão localizados no 

quadrante IV (At6 – Flexibilidade de prazos de coleta e entrega e At20 – Comunicação clara 

da empresa com você sobre preços, condições do contrato, etc.), que apresentaram alto 

desempenho, porém baixa importância atribuída pelo cliente, indicando que a empresa poderá 

direcionar os esforços para outros atributos do serviço oferecido. 

 

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta sessão encontram-se, de forma resumida, as conclusões obtidas com base no 

tratamento estatístico dos dados, bem como, recomendações que podem contribuir para a 

melhoria do serviço oferecido. 

Como contribuição no nível acadêmico e teórico, os resultados apresentados neste 

estudo revelaram aspectos que, em determinados momentos, divergem de resultados de outros 

estudos pesquisados. Assim sendo, sugere-se outros estudos buscando a investigação dos 

elementos utilizados neste estudo, bem como, aprofundar as análises estatísticas, a fim de 

confirmar ou não os aspectos que mais afetam o desempenho da qualidade de serviço.  

 A primeira parte do instrumento de coleta de dados possibilitou traçar o perfil dos 

clientes da empresa. A maioria dos clientes da empresa, ou seja, 48% são clientes localizados 
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na cidade de São Miguel do Oeste, 26% dos clientes utilizam os serviços da empresa uma vez 

por semana, possuem de 20 a 49 funcionários e 55% dos clientes tem faturamento R$ 

240.001,00 a R$ 2.400.000,00. A grande maioria, 83% dos clientes pesquisados utiliza outra 

empresa para prestar serviço logístico sendo que, 28% destas utilizam o serviço de outra 

empresa mais que uma vez por semana. Diante deste perfil, recomenda-se à empresa 

direcionar esforços no sentido de aumentar a repetição do serviço, visto que, muitos clientes 

que utilizam outra empresa para prestação do serviço mais que uma vez por semana, 

indicando que a empresa está perdendo, justamente, os clientes com maior demanda pelo 

serviço. 

 Por meio do método PRC, identificou-se a influência dos atributos na satisfação geral. 

Os atributos obrigatórios (At3 – Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa), 

At13 – Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes 

(flexibilidade no tipo de carga que pode transportar), At14 – Cordialidade no atendimento 

pelo pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, etc.) e At22 – Modernidade da frota de 

transporte) influenciam na satisfação geral quando apresentarem desempenho abaixo do 

esperado. Assim sendo, a empresa deve estar atenta ao desempenho destes atributos, caso 

contrário aumentaria a insatisfação geral com o serviço oferecido. 

 A mesma análise revelou a existência de um atributo classificado como atrativo (At22 

– Modernidade da frota de transporte). Recomenda-se que a empresa preste atenção ao 

desempenho deste atributo, pois um bom desempenho neste tributo aumentaria a satisfação 

geral com o serviço, garantindo a repetição de futuros negócios.  

 O tratamento estatístico dos dados não revelou a influência dos atributos na lealdade. 

Isto, no entanto, não permite concluir que os atributos não influenciam na lealdade, pois isto 

demandaria de estudos mais aprofundados e utilizando-se de outros atributos de qualidade do 

serviço para confirmar ou não esta influencia. Desta forma, recomenda-se outros estudos que 

possam contribuir no sentido de entender como os atributos influenciam na lealdade dos 

clientes. 

 Após a identificação da influência dos atributos na satisfação geral e na lealdade, 

buscou-se agrupar os atributos nas dimensões da qualidade do serviço proposta por 

Parasurarmann (1985), utilizando-se da Análise Fatorial com Rotação Varimax e 

Normalização Kaiser. Com isto, buscou-se mensurar a influência de um grupo de atributos na 

satisfação geral, bem como na lealdade. 

 A Figura 14 mostra que a dimensão Tangibilidade (At22 - Segurança da carga 

transportada, At13 - Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou 
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diferentes (flexibilidade no tipo de carga que pode transportar), At20 - Compatibilidade do 

sistema de comunicação da empresa com o seu sistema, At21 - Modernidade da frota de 

transporte, At18 - Ações tomadas quando você teve reclamações), foi a dimensão que 

apresentou maior coeficiente de relação com a satisfação geral. A dimensão Confiabilidade 

(At3 - Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa), At2 - Entrega do produto 

correto, At1 - Pontualidade na entrega (cumprir o prazo de entrega) e At17 - 

Comprometimento no atendimento (resposta rápida ao cliente), foi a segunda dimensão com 

maior coeficiente de relação. A dimensão Empatia (At14 - Cordialidade no atendimento pelo 

pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, etc.) e At5 - Capacidade da empresa em 

prestar serviços de urgência ou especiais), apresentou o terceiro maior coeficiente de relação 

com a satisfação geral. Já a dimensão Segurança (At4 - Índice de defeitos nas mercadorias 

transportadas, At19 - Comunicação clara da empresa com você sobre preços, condições do 

contrato, etc., At15 - Rapidez no atendimento quando você entra em contato com a empresa, 

At12 - Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço At7 - Política para 

devolução de mercadorias enviadas erradas pelos fornecedores) e a dimensão Responsividade 

(At9 - Aviso antecipado de atrasos, At10 - Informações sobre Status do Pedido 

(rastreabilidade), At6 - Flexibilidade de prazos de coleta e entrega, At8 - Freqüência e 

periodicidade de coleta e entrega, At16 - Nível de conhecimento do pessoal envolvido e At11 

- Agilidade na entrega (tempo entre coleta e entrega)), apresentaram baixo coeficiente de 

relação, indicando fraca influência na satisfação geral. Desta forma, recomenda-se que a 

empresa concentre a atenção nos atributos que compõe as dimensões Tangibilidade, 

Confiabilidade e Empatia.  

 As dimensões onde foram agrupados os atributos foram recodificadas e fez-se a 

regressão utilizando-se do método PRC, entre as dimensões e a satisfação geral. A dimensão 

Segurança foi classificada como obrigatória, pois apresentou coeficiente negativo, indicando 

que quando o desempenho desta ficar abaixo do esperado, aumenta a insatisfação com o 

serviço oferecido. Assim sendo, recomenda-se que a empresa mantenha um bom desempenho 

nos atributos desta dimensão, pois clientes insatisfeitos mudam de fornecedor e comunicam 

suas experiências negativas a outros clientes. 

 A dimensão Responsividade apresentou coeficiente positivo, sendo classificada como 

uma dimensão atrativa. Neste caso, quando o desempenho dos atributos desta dimensão 

apresentar desempenho acima do esperado, a satisfação geral com o serviço aumenta e os 

clientes ficam encantados com o serviço oferecido, facilitando a repetição de novos negócios. 
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 As dimensões Empatia, Confiabilidade e Tangibilidade, apresentaram coeficientes 

negativos e positivos, classificadas como unidimensionais. Para estas dimensões, a influência 

na satisfação geral é influenciada quando o desempenho ficar abaixo ou acima do esperado 

pelo cliente. No entanto, observou-se que na dimensão Empatia o coeficiente positivo é 

maior, indicando que, mesmo sendo uma dimensão unidimensional, a satisfação geral é mais 

influenciada quando os atributos apresentarem desempenho acima do esperado. Neste caso, 

recomenda-se que a empresa priorize que o desempenho dos atributos desta dimensão fique 

acima do esperado. Mantendo um bom desempenho destes atributos garante o aumento na 

satisfação geral com o serviço. 

 Já as dimensões Confiabilidade e Tangibilidade, mesmo sendo unidimensionais, 

apresentaram coeficientes negativos maiores, neste caso, recomenda-se que a empresa crie 

estratégias a fim de evitar que o desempenho dos atributos destas dimensões fiquem abaixo do 

esperado, pois isto irá aumentar a insatisfação geral com o serviço oferecido. 

 Utilizando-se das dimensões, onde os atributos foram agrupados, buscou-se também 

identificar se há alguma relação entre estas com a lealdade. Como visto anteriormente, o 

tratamento estatístico não revelou a influência dos atributos de qualidade deste estudo na 

lealdade, desta forma, com esta nova análise, buscou-se identificar a influência de um grupo 

de atributos na lealdade. A Figura 17 mostra que a dimensão Tangibilidade foi a única 

dimensão que apresentou coeficiente de relação com a lealdade, indicando que esta dimensão 

influencia na lealdade. Observou-se ainda que a Tangibilidade potencializa a satisfação geral, 

produzindo um efeito cascata que se encerra na lealdade. É válido reforçar que a dimensão 

Tangibilidade apresentou maior coeficiente de relação com a satisfação geral. Diante desta 

constatação, recomenda-se que a empresa concentre seus esforços nos atributos da dimensão 

Tangibilidade (At22 - Segurança da carga transportada, At13 - Capacidade de entrega de 

produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes (flexibilidade no tipo de carga que pode 

transportar), At20 - Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu 

sistema, At21 - Modernidade da frota de transporte, At18 - Ações tomadas quando você teve 

reclamações), pois estes exercem influencia na satisfação e na lealdade. 

 A recodificação entre as dimensões e lealdade pelo método PRC, revelou o impacto do 

desempenho dos atributos na lealdade, apresentada na Figura 21. As dimensões Segurança e 

Responsividade foram classificadas como neutras, indicando que o desempenho dos 

diferentes atributos desta dimensão não exercem influência na lealdade. As dimensões 

Empatia e Confiabilidade foram classificadas como obrigatórias, indicando que a lealdade 

diminui quando o desempenho dos atributos destas dimensões, ficarem abaixo do esperado. Já 
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a dimensão Tangibilidade foi classificada como unidimensional, indicando que a lealdade 

aumenta quando o desempenho dos atributos ficarem acima do esperado e diminui quando o 

desempenho ficar abaixo do esperado. Desta forma, recomenda-se que a empresa priorize 

esforços nos atributos das dimensões Tangibilidade, Confiabilidade e Empatia, pois 

dependendo do desempenho destes atributos, a lealdade será afetada, diferentemente do que 

aconteceria com o desempenho dos atributos das dimensões Segurança e Responsividade, 

classificadas como dimensões neutras. 

 A Matriz de Importância e Desempenho revelou os atributos do serviço logístico que 

os clientes mais valorizam. Observou-se que a empresa está oferecendo serviço logístico 

adequado à necessidade de seus clientes, onde os atributos localizados no quadrante I (At1 – 

Pontualidade na entrega (cumprir o prazo de entrega), At2 – Entrega do produto correto, At3 

– Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa), At4 – Índice de defeitos nas 

mercadorias transportadas, At14 – Cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de 

frente (motoristas, escritório, etc.), At15 – Rapidez no atendimento quando você entra em 

contato com a empresa, At19 – Comunicação clara da empresa com você sobre preços, 

condições do contrato, etc., At21 – Modernidade da frota de transporte e At22 – Segurança da 

carga transportada) apresentaram alto desempenho e também alta importância. Para este 

grupo de atributos, recomenda-se que a empresa mantenha os esforços, a fim de se obter ou 

melhorar bom desempenho, visto que são atributos relevantes na opinião dos clientes. 

 Já com o atributo localizado no quadrante II (At17 – Comprometimento no 

atendimento (resposta rápida ao cliente)), a empresa deve melhorar o desempenho, visto que 

este atributo apresentou baixo desempenho e alta importância. 

 Os atributos localizados no III (At5 – Capacidade da empresa em prestar serviços de 

urgência ou especiais, At7 – Política para devolução de mercadorias enviadas erradas pelos 

fornecedores, At8 – Freqüência e periodicidade de coleta e entrega, At9 – Aviso antecipado 

de atrasos, At10 – Informações sobre Status do Pedido (rastreabilidade), At11 – Agilidade na 

entrega (tempo entre coleta e entrega), At12 – Recuperação das falhas eventualmente 

ocorridas no serviço, At13 – Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados 

especiais ou diferentes (flexibilidade no tipo de carga que pode transportar), At16 – Nível de 

conhecimento do pessoal envolvido e At18 –  Ações tomadas quando você teve reclamações) 

foram os com baixo desempenho e baixa importância declarada pelo cliente. Recomenda-se 

que a empresa direcione seus esforços em outros atributos, mesmo que estes apresentando 

baixo desempenho, os clientes declaram baixa importância para este serviço. 
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 Da mesma forma, segue a mesma recomendação para os atributos do quadrante IV 

(At6 – Flexibilidade de prazos de coleta e entrega e At20 – Compatibilidade do sistema de 

comunicação da empresa com o seu sistema). Estes apresentaram alto desempenho e baixa 

importância, indicando que a empresa está desperdiçando esforços, pois está oferecendo bom 

desempenho em atributos com baixa importância na opinião dos clientes.  

 É importante ressaltar que alguns atributos, por exemplo, o At12 – Recuperação das 

falhas eventualmente ocorridas no serviço e At18 – Ações tomadas quando você teve 

reclamações, encontram-se próximos das linhas divisórias dos quadrantes. Desta forma, 

qualquer alteração na avaliação, afetará diretamente na interpretação, visto que estes atributos 

poderiam se deslocar do quadrante II (alta importância e baixo desempenho) para o quadrante 

III (baixa importância e baixo desempenho), induzindo a erros estratégicos pelos gestores da 

organização. 

 Finalizando, recomenda-se que outros estudos sejam desenvolvidos, objetivando 

confirmar os resultados deste estudo, permitindo assim formar um conjunto de elementos que 

possam aperfeiçoar continuamente o serviço oferecido pela empresa. Tanto a literatura quanto 

o estudo desenvolvido, evidenciaram a importância de buscar, permanentemente, junto aos 

clientes, quais atributos de qualidade do serviço logístico proporcionam a máxima satisfação 

do cliente. Este diagnóstico torna-se a chave para mensurar como está o desempenho da 

empresa, quais os atributos devem merecem maior atenção dos gestores da organização, 

garantindo a repetição de futuros negócios, condição favorável a continuidade da organização.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 
 
 
 
Prezado respondente, 
 
As informações que busco a seguir são necessárias para identificar o desempenho e a 
importância dos atributos de qualidade, fazendo parte da dissertação de mestrado sobre 
Avaliação da Qualidade de Serviços Logísticos da empresa Zanotelli Transporte e Logística, 
como trabalho final do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 
Regional de Blumenau, sob a orientação do Prof. Dr. Gerson Tontini. Sua colaboração no 
preenchimento deste questionário é muito importante para melhoria da qualidade nos serviços 
oferecidos e será utilizada somente para fins de investigação científica e todas as respostas 
serão mantidas em sigilo. 
 
Desde já, agradeço. 
Ricardo Zanchett 
e-mail: ricardozanchett@al.furb.br 
 
 
 
 
 
1 – Caracterização da Empresa 
 

Cidade: 

Qual o ramo de Atividade? 

(   ) Indústria    (   ) Comércio   (   ) Prestação de Serviços 

Utiliza os serviços da empresa com que freqüência? 

 (  ) Uma vez por mês (  ) Duas vezes por mês (  )  Três vezes por mês (  )Uma vezes por semana (  ) 
Mais que uma vez por semana 

Qual o número de funcionários da empresa?  

(  ) Até 19 funcionários (  ) De 20 a 49 funcionários (   ) De 50 a 100 funcionários  

(  ) Mais que 100 funcionários 

Qual o faturamento da empresa (ano 2007)? 

(  ) Até R$ 240.0000,00 (  ) De R$ 240.001,00 à R$ 2.400.000,00 (  ) Superior à R$ 2.400.000,00 

Utiliza outra empresa prestadora de serviços logísticos? 

(   ) Sim            (    )  Não 

Caso utilize outra empresa, com que a freqüência? 

(  ) Uma vez por mês (  ) Duas vezes por mês (  )  Três vezes por mês (  )Uma vez por semana (  ) 
Mais que uma vez por semana 
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2 – Atribua sua avaliação para todos os atributos dos serviços logísticos conforme seu 
desempenho. 

 
1 – Pontualidade na entrega (cumprir o prazo de entrega) 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

2 – Entrega do produto correto 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

3 – Capacidade de prestar serviço completo (entrega completa) 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

4 – Índice de defeitos nas mercadorias transportadas 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

5 – Capacidade da empresa em prestar serviços de urgência ou especiais 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente  
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

6 – Flexibilidade de prazos de coleta e entrega 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

7 – Política para devolução de mercadorias enviadas erradas pelos fornecedores. 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

8 – Freqüência e periodicidade de coleta e entrega 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

9 – Aviso antecipado de atrasos 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

10 – Informações sobre Status do Pedido (rastreabilidade) 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

11 – Agilidade na entrega (tempo entre coleta e entrega) 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

12 – Recuperação das falhas eventualmente ocorridas no serviço. 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

13 – Capacidade de entrega de produtos que exijam cuidados especiais ou diferentes 
(flexibilidade no tipo de carga que pode transportar). 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

14 – Cordialidade no atendimento pelo pessoal da linha de frente (motoristas, escritório, etc.) 
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

15 – Rapidez no atendimento quando você entra em contato com a empresa 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
           

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

16 – Nível de conhecimento do pessoal envolvido 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

17 – Comprometimento no atendimento (resposta rápida ao cliente) 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

18 – Ações tomadas quando você teve reclamações  
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

19 – Comunicação clara da empresa com você sobre preços, condições do contrato, etc. 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

20 – Compatibilidade do sistema de comunicação da empresa com o seu sistema. 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente  
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

21 – Modernidade da frota de transporte 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

22 – Segurança da carga transportada  
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

23 – SATISFAÇÃO GERAL COM A ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Extremamente 
Insatisfeito                         Neutro 

Extremamente  
Satisfeito 

24 – INTENÇÃO DE CONTINUAR TRABALHANDO COM A ZANOTELI TRANSPORTES 
E LOGÍSTICA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Com certeza  
não continuarei                          

Com certeza  
continuarei  
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3 – Atribua sua importância assinalando uma nota de 1 a 7 para cada atributo dos 
serviços logísticos.  
 

 

 
 

Sem                                                              Muito 
Importância                                       Importante 

Pontualidade na entrega (cumprir o prazo de 
entrega) 

1 2 3 4 5 6 7 

Entrega do produto correto  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Capacidade de prestar serviço completo 
(entrega completa) 

1 2 3 4 5 6 7 

Índice de defeitos nas mercadorias 
transportadas 

1 2 3 4 5 6 7 

Capacidade da empresa em prestar serviços de 
urgência ou especiais 

1 2 3 4 5 6 7 

Flexibilidade de prazos de coleta e entrega 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Política para devolução de mercadorias 
enviadas erradas pelos fornecedores. 

1 2 3 4 5 6 7 

Freqüência e periodicidade de coleta e entrega 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Aviso antecipado de atrasos 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Informações sobre Status do Pedido 
(rastreabilidade) 

1 2 3 4 5 6 7 

Agilidade na entrega (tempo entre coleta e 
entrega) 

1 2 3 4 5 6 7 

Recuperação das falhas eventualmente 
ocorridas no serviço. 

1 2 3 4 5 6 7 

Capacidade de entrega de produtos que exijam 
cuidados especiais ou diferentes (flexibilidade 
no tipo de carga que pode transportar). 

1 2 3 4 5 6 7 

 Cordialidade no atendimento pelo pessoal da 
linha de frente (motoristas, escritório, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Rapidez no atendimento quando você entra em 
contato com a empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

Rapidez no atendimento quando você entra em 
contato com a empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

Nível de conhecimento do pessoal envolvido 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Comprometimento no atendimento (resposta 
rápida ao cliente) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ações tomadas quando você teve reclamações 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Comunicação clara da empresa com você 
sobre preços, condições do contrato, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 

Compatibilidade do sistema de comunicação 
da empresa com o seu sistema 

1 2 3 4 5 6 7 

Modernidade da frota de transporte 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Segurança da carga transportada 
 

1 2 3 4 5 6 7 


