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RESUMO

o transporte rodoviário é o modo mais utilizado no Brasil. Devido à ausência de

barreiras à entrada de novos competidores, existe uma alta competitividade nesse mercado.

Portanto, a qualidade na prestação de serviço passa a ser uma questão primordial. A qualidade

do serviço está diretamente relacionada à percepção do cliente, à forma como ele julga que
suas expectativas foram satisfeitas ou superadas, por isso, toma-se dificil identificar o nível

ideal de serviço a ser oferecido. Mediante esse contexto, o estudo busca analisar se as

empresas que oferecem o serviço de transporte rodoviário de cargas no Sul Fluminense são

capazes de interpretar as expectativas e necessidades de seus clientes e, ainda, se a percepção

da qualidade do serviço é a mesma por parte dos contratantes e contratados.

Palavras-chaves: transporte rodoviário de carga, terceirização, qualidade.



ABSTRACT

The road transport is lhe one must used in Brazil. Due to the lack of barriers to lhe
entry of new competitors, this market is very competitive. So, the quality on the service
delivery becomes a primary question. The service quality is direct/y related to the customer
perception, to how he believes his expectations were met or exceeded, lhat is why it is so hard
to identify the ideal levei of service to be offered Under this context, this study aims to
ana/yze if the companies that offer lhe road freight transport service in this region can
understand the expectations and necessities of their customers and if lhe perception of quality
of lhe service is the same by the contracting and contractors.

Key-words: road freight transport, outsourcing, quality.
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1. INTRODUCÃO

Nas últimas décadas~ a região Sul Fluminense viveu um crescimento econômico e

social sem precedentes na sua história. A cidade de Porto Real tem hoje o 40 maior Pffi per
capta entre os 5.560 municípios do Brasil (pICCIANI, 2009).

Essa região tem uma localização estratégica, já que suas cidades estão entre grandes

capitais como Rio, São Paulo e Belo Horizonte, importantes centros consumidores e

acumuladores de capital. Ter a Rodovia Presidente Dutra como principal acesso aos grandes

pólos é outro fator que favorece o crescimento da região, pois facilita o escoamento da

produção das empresas instaladas e que venham a ser implantadas no Sul Fluminense.
A indústria automobilística tornou-se um dos pilares econômicos da região desde

1999, quando a fábrica da Peugeot-Citrõen foi instalada em Porto Real e, então, atraiu outras
fábricas, formando o Pólo Metal-Mecânico do Médio Paraíba. Incentivos como o programa

RioMetal, homologado em 2003 pela Alerj, que concede descontos tributários e
financiamento para empresas do setor metal-mecânico, ajudaram na consolidação do Pólo

(PICCIANI, 2009).
Além disso, a região Sul Fluminense também é muito conhecida por abrigar a

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que ainda é a maior siderúrgica da América Latina

(BENTES, 2008). Todos esses fatores, consequentemente, geram crescimento para muitos

setores da economia, entre eles, o de transportes. A região também tem muito potencial para
crescer em outros setores como, por exemplo, de prestação de serviços.

O transporte de mercadorias sempre foi utilizado para disponibilizar produtos onde
existe demanda potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do comprador

(NAZÁRIO et aI, 2000 apud FLEURY et aI, 2009). Segundo boletim estatístico da

Confederação Nacional do Transporte (CNT) de 2009, o modo rodoviário é o mais utilizado
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para transportar cargas no Brasil, responsável por 61,1% do volume total transportado,

conforme Tabela 1.

Tabela 1:Matriz do Transporte de Cargas

Matriz do Transporte de Cargas

Modal Milhões (TKU) Participação (%)

Rodoviário 485.625 61,1
Ferroviário 164.809 20,7
Aquaviário 108.000 13,6
Dutoviário 33.300 4,2
Aéreo 3.169 0,4
Total 794.903 100,0

Fonte: ANTI/2006 (apud CNT, 2009)
Elaborado pelo Autor (2010)

No cenário atual da economia, de competição globalizada, reengenharia, juS! in time,

estoques reduzidos, a maioria das empresas está concentrando seus esforços nas atividades
centrais, em busca de sobrevivência. Com isso, tem-se nesse cenário um forte motivo para

terceirizar .
As maiores empresas do Brasil mantêm um índice de terceirização de serviços de

logística semelhante ao dos Estados Unidos e Europa, cerca de 91%, principalmente no que
diz respeito ao item transporte (VALENTE, 2008). E a tendência é que as empresas

terceirizadas cresçam e se profissionalizem cada vez mais.

Devido ao elevado nível de competitividade e concorrência no transporte rodoviário

de cargas, a preocupação com a satisfação do cliente faz-se incessante, caracterizando-se pela

busca por redução e eliminação de falhas. Além disso, na busca por uma fatia do mercado,
toma-se vital a criação e manutenção, por parte dos prestadores de serviço, de diferenciais.

1.1. PROBEMÁTICA

Os clientes têm à sua disposição uma grande quantidade de serviços dispostos a suprir

suas necessidades e, nessa concorrência acirrada pela preferência, atender às expectativas de

seus clientes passa a ser uma questão primordial e básica para as empresas prestadoras de
•ServIÇO.
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A qualidade do serviço está associada à percepção do cliente, ele julgará de acordo

com o grau com que este satisfaça ou exceda suas expectativas. Segundo Grõnroos (1995), o

serviço é percebido pelo cliente em duas dimensões: "o que" o cliente recebe, que é o
resultado do processo que produz um determinado serviço, e "como" o cliente recebe e

vivencia o serviço, que é o processo de produção do serviço. Portanto, para satisfazer o

cliente é necessário, primeiro, ter uma profunda compreensão de suas necessidades e, em
seguida, ser capaz de resolvê-las.

Para entender a causa dos gaps (diferença entre expectativa e desempenho) existentes

entre os serviços prestados por transportadoras e os serviços contratados por empresas que

terceirizam seu transporte rodoviário de cargas, foi aplicado o questionário com a

metodologia SERVQUAL buscando analisar as seguintes questões: as prestadoras de serviço

de transporte rodoviário de cargas da região Sul Fluminense são capazes de interpretar as

necessidades de seus clientes? Existe diferença na avaliação da qualidade do serviço prestado

pelos pontos de vista dos consumidores e prestadores de serviço? Qual o grau de importância

associado a cada dimensão da qualidade por cada uma das partes?

1.2. OBJETIVO

Este estudo busca analisar se as empresas que terceirizam transporte rodoviário de

cargas no Sul Fluminense são capazes de interpretar as expectativas e necessidades de seus

clientes e, ainda, se essa interpretação tem alguma relação com os gaps existentes entre

expectativa e percepção dos clientes. Esse trabalho busca ainda perceber se a avaliação da

qualidade do serviço e o grau de importância associada a cada dimensão da qualidade são os

mesmos por parte dos contratantes e contratados.

Especificamente, busca-se, por meio dos resultados obtidos com a aplicação do

questionário SERVQUAL às transportadoras, conhecer o gap do conhecimento (gap 1), que é

a diferença entre o que os provedores de serviços acham que os clientes esperam e as reais

necessidades e expectativas dos clientes. Fazer uma análise do gap 1 com o gap de serviço

(gap 7), que é a diferença entre o que os clientes esperam receber e suas percepções do

serviço que foi entregue, esse gap já foi calculado por Costa (2009). E, por fim, fazer uma

comparação entre o grau de importância de cada dimensão da qualidade por parte dos

contratantes e contratados.
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1.3. JUSTIFICATIVA

o segmento de transporte rodoviário de cargas conta com grandes obstáculos para um

desempenho com alto valor percebido. Entre eles, o péssimo estado de uma parte importante

da malha rodoviária, os pedágios excessivos, roubos de carga, a alta diversidade das

exigências de seus clientes e, ainda, a facilidade e liberdade de acesso ao serviço de transporte

de cargas, o que gera uma elevada competição, que por sua vez, leva a tarifas baixas.

Dentro deste contexto, para se destacar num mercado tão competitivo, as empresas

devem buscar o aprimoramento constante do nível de serviço oferecido aos seus clientes.

Oferecer serviço de qualidade passa a ser uma estratégia de sobrevivência e não mais uma

estratégia de diferenciação.

Portanto, as transportadoras devem realizar investimentos buscando a melhoria

contínua do nível de serviço oferecido, objetivando a satisfação de seus clientes. Mas, qual é o

nível de serviço ideal a ser oferecido aos clientes? A determinação do nível de serviço deve

iniciar-se com a enumeração das necessidades de desempenho dos clientes (BALLOU, 1993).

Portanto, vai se destacar diante da concorrência, o transportador que for capaz de,

primeiramente, identificar o nível de serviço esperado pelo seu cliente para, então, ser capaz

de fazer os investimentos necessários para atingi-lo .

.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

A pesquisa foi feita com empresas da região Sul Fluminense que terceirizam o serviço

de transporte rodoviário de cargas e com empresas, da mesma região, que oferecem esse tipo

de serviço.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Mesmo com os avanços tecnológicos que permitem a troca de informações em tempo

real, o transporte continua sendo fundamental para que seja atingido o objetivo logístico, que
é o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo ao menos custo possível.

(FLEURY et ai, 2009). BaIlou (2006) complementa afirmando que produtos e serviços não

têm valor a menos que estejam em poder dos clientes quando (tempo) e onde (lugar) eles

pretenderem consumi-los.

O transporte de cargas pelo sistema rodoviário no Brasil é responsável pelo

escoamento, que vai desde safras inteiras da agricultura até simples encomendas (VALENTE,

2001). A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é o órgão governamental
,

responsável por regulamentar e fiscalizar esse sistema de transporte no Brasil. E função da

ANTT manter o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC.

Para Bailou (2006), as vantagens inerentes do transporte rodoviário são o serviço
porta-a-porta, sem necessidade de carga ou descarga entre origem e destino, a freqüência e

disponibilidade do serviço, e a velocidade e comodidade inerentes ao serviço porta-a-porta.

Novaes (2007) destaca como uma das grandes vantagens desse meio de transporte, a

capacidade de alcançar praticamente qualquer ponto do território nacional.

Segundo Valente (2001), essa estrutura do transporte rodoviário de cargas no Brasil, maior

que a da maioria dos outros outros países, gira em tomo de 7,5% do nosso Produto Interno
Bruto, ou seja, chega a aproximadamente 30 bilhões de dólares por ano. Esse setor chama

atenção por faturar tanto, o que, associado à grande liberdade de acesso à atividade, provoca o

aumento da oferta de serviço de transporte. Como pode ser observado na Figura 1, elaborado

com base nos dados dos Boletins Estatísticos da eNT de 2005 a 2009, o número de empresas
de transporte no Brasil cresceu de 110942 para 159125, cerca de 43% em menos de 4 anos.
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Considerando-se que o mercado de fretes é concorrencial e que há melhoria na gestão

de frotas, esta refletirá na redução dos custos de transporte e, conseqüentemente, no preço

final dos produtos. Além desse beneficio ao consumidor, ganharão também o produtor e o

embarcador, que poderão atingir novos mercados e ampliar suas vendas (VALENTE et ai,
2001). Por outro lado, a alta competitividade do mercado, causada pela ausência de barreiras à

entrada de novos competidores, gera uma pressão por parte das empresas concorrentes que

acaba repercutindo na redução do frete a valores mínimos, muitas vezes a valores inferiores

ao custo envolvido.

Além do obstáculo representado pela saturação do mercado, que é agravada devido à

baixa regulamentação do setor, o transporte rodoviário de cargas no Brasil enfrenta diversos

problemas estruturais. Entre eles, a má conservação da malha rodoviária, a elevada ocorrência

de roubo de cargas, a pesada carga tributária, os pedágios, etc.

A baixa qualidade da infra-estrutura da malha rodoviária nacional é um problema

grave, 72% das rodovias brasileiras tem seu estado de conservação avaliado como deficiente,

ruim ou péssimo, apenas 28% de toda extensão rodoviária brasileira, que corresponde a 22915

km, estão em estado ótimo ou bom, segundo estudo da Confederação Nacional do Transporte

(CNT) de 2005 (Figura 2).

-
Figura 1: Crescimento do Número de Empresas de Transporte no Brasil

Fonte: Boletim CNT 2005 I 2006 / 2007 I 2008/2009
Elaborado pelo Autor (2010)

2005 2006 2007
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AVALIAÇÃO GERAL DAS RODOVIAS DO BRASIL NO ANO DE 2005
CRITÉRIO: ESTADO GERAL

Ótimo
PéSSimo" \11% Bom
18% (17%

Ruim,
{

22% Deficiente
32%

'.

- - - - ---Figura 2: Avaliação Geral das Rodovias do Brasil no Ano de 20051
Fonte: CNT (apud COPPEAD, 2(05)

Elaborado pelo Autor (2010)

Outro problema agravante do setor de transporte rodoviário de cargas é o crescente

número de ocorrências de roubos de carga. As Figuras 3 e 4, elaboradas com dados da NTC,

dão uma pequena noção da dimensão desse problema. Na Figura 3 identifica-se o crescimento
do número de ocorrências anuais e na Figura 4, o prejuízo em milhões de reais causado pelos

roubos de carga.

o. DE OCORR NelAS DE ROUBOS/FURTOS DE CARGAS NO
BRASIL

14000

12000
11950 11800 1170010000 11100 11400

10500
8000

6000 Tx de Crescimento 1999-2004 = 11,43%

4000
2000

o
1999 2001 2002 20032000 2004

Figura 3: No. De Ocorrências de RoubosIFurtos de Cargas no Brasil
Fonte: Comissão Permanente de SegurançalNTC (apud COPPEAD)

Elaborado pelo Autor (2010)
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PREjuízos DEVIDO A ROUBOS/FURTOS DECARGAS NO BRASIL
(R$ ILHÔES)
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Figura 4: Prejuízos devido a RoubosIFurtos de Cargas no Brasil
Fonte: Comissão Permanente de SegwançaINTC (apud COPPEAD)

Elaborado pelo Autor (2010)

A baixa regulamentação do setor e os fretes excessivamente baixos têm uma relação

direta. Para se tomar transportador autônomo, existem baixas barreiras de entrada, basta ter

habilitação e um caminhão, isso associado ao alto índice de desemprego no país, gera excesso

de oferta e, conseqüentemente, fretes cada vez mais baixos. Segundo dados do Registro

Nacional de Transporte Rodoviário de Carga (RNTRC), até Setembro/2008, haviam 798.869

transportadores autônomos registrados no Brasil.

Tabela 2: No. de Transportadores Autônomos no Brasil

Transportadores e Frota de Veículos
Tipo de Registros Veiculos Veículos I

Transportador Emitidos Transportador
Autônomo 798.869 1.023.672 1,3
Empresa 153.177 792.410 5,2

Cooperativa 720 7.492 10,4
Totais 952.766 1.823.574 1,9

Fonte: RNTRC/2008 (apud ANTI)
Elaborado pelo Autor (2010)

Para praticar fretes tão baixos, os transportadores rodoviários buscam a redução dos

custos, o que acaba resultando em práticas danosas como: redução da manutenção do veículo,
jornada excessiva de trabalho, carregamento acima do peso máximo, inadimplência fiscal,
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entre outros. Essas práticas danosas por sua vez, aumentam a oferta, o que acaba gerando um

ciclo.
Segundo Valente (2001), existe, no mercado de transporte rodoviário de cargas,

diferentes categorias de transportadores: os autônomos, as empresas de transporte, as
transportadoras de carga própria e as locadoras de veículo.

Os autônomos (TCA) exercem papel de fundamental importância econômica,

notadamente no transporte de cargas de longo curso. Contudo, constituem a parte mais frágil

do sistema, carecendo de planejamento operacional e apoio governamental. Eles operam em

parceria com as transportadoras, principalmente em situações de picos de demanda e no

transporte de cargas de longa distância, o que, sem dúvida, contribui para proporcionar maior

racionalização das frotas e do sistema (VALENTE, 2001).

As transportadoras (ETC), apesar de mais organizadas e estruturadas, sofrem também

muitas dificuldades, geradas por fatores como: condição inadequada das rodovias, falta de um

melhor planejamento para o setor por parte dos órgãos governamentais e devido a aspectos
operacionais. Segundo o autor, é necessário que, nas atividades das empresas transportadoras,

sejam adotados eficientes sistemas de operação e gestão de frotas, que devem propiciar o

máximo de controle e racionalização dos serviços. (VALENTE, 2001)

Diversas operações e a gestão de frotas das transportadoras de cargas próprias (TCP)
guardam semelhanças com aquelas vivenciadas pelas empresas de transporte de cargas (ETC).

Por outro lado, dadas as suas características específicas, destacam-se também aspectos
operacionais peculiares que as diferenciam das ETC, tais como receitas, marketing, clientela e

logística, entre outros. (VALENTE, 2001)

As empresas locadoras de veículos são organizações que dispõem de frotas de
caminhões para locação. Elas são utilizadas para suprir, em diversos casos, necessidades

esporádicas ou sistemáticas por veículos. As oscilações do mercado são muito grandes e as
transportadoras não podem dimensionar suas frotas para atender integralmente picos elevados

ou outras eventualidades. (VALENTE, 2001)

2.2 - QUALIDADE NO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Segundo Grõnroos (1995), os clientes normalmente percebem qualidade como um

conceito muito amplo e aspectos que não são técnicos podem frequentemente dominar a

experiência da qualidade.
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Para Falconi (1992), um serviço de qualidade é aquele que atende, de forma confiável,

acessível, segura e no tempo certo às necessidades do cliente. Qualidade não é só ausência de

defeitos, o verdadeiro critério da boa qualidade é a preferência do consumidor. O que

garantirá a sobrevivência de uma empresa é a preferência do consumidor pelo seu produto em

relação ao do concorrente.

As necessidades dos clientes estão sempre mudando. Algumas dessas mudanças são

respostas às novas tecnologias, à concorrência no mercado, a perturbações sociais e a

conflitos internacionais (JURAN, 1992). Portanto, para manter sua posição no mercado, as

prestadoras de serviço devem estar atentas a essas mudanças e devem ser flexíveis o

suficiente para mudar seu processo de forma a atender às exigências de um mercado

globalizado.

Segundo Valente et aI (2001), a concorrência existente no mercado de serviços de

transporte obriga as empresas a uma constante modernização, de modo a mantê-Ias com

competitividade suficiente para conservarem ou ampliarem suas fatias de mercado.

Os avanços tecnológicos, que hoje ocorrem a uma velocidade espantosa, devem,

portanto, ser acompanhados por tais empresas e, sempre que viáveis, técnica e

economicamente, serem adotados. Entregar corretamente uma encomenda ou um produto ao

cliente certo, no lugar e na hora programados, é a linha divisória entre as empresas com

sucesso e as com fracasso no mercado. (VALENTE et ai, 2001)

O investimento em qualidade não traz retornos imediatos, mas contribui para a

sobrevivência das empresas num mercado altamente competitivo por meio do aumento da

demanda e, ainda, por diminuir a falta de qualidade, aumentando significativamente a

satisfação do cliente. A busca pela qualidade no transporte gera ganhos significativos tanto

para a transportadora, que constrói uma imagem de confiança no mercado, como para os

clientes que têm suas necessidades atendidas.

"A satisfação do cliente tem sido, há muito, um conceito fundamental na estratégia de

marketing e de negócios. Na construção de um programa de satisfação do cliente, entretanto, a

primeira questão que deve ser respondida é: o que significa dizer que o cliente está satisfeito?

O método mais simples e mais aceito de definir a satisfação do cliente é conhecido por

desconformidade de expectativa. Colocado de forma simples, se as expectativas de um cliente

em relação ao desempenho de um fornecedor são satisfeitas ou excedidas, o cliente estará

satisfeito. Ao contrário, se o desempenho percebido for inferior ao do que o cliente esperava,

o cliente estará insatisfeito" (BOWERSOX et ai, 200:,.
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Juran (1992) afirma que satisfação do cliente é um resultado alcançado quando as

características do produto correspondem às necessidades do cliente. Ela é, em geral, sinônima

da satisfação com o produto.
Embora., muitas vezes~ os clientes não tenham parâmetros para avaliar os serviços que

lhes são oferecidos (dadas as características dos mesmos), mesmo que de maneira empírica,

ou pouco estruturada, os clientes estarão avaliando os custos e os beneficios em suas decisões
de compra. (RAZZOLINI, 2006)

Segundo BaIlou (1993), a determinação do nível de serviço deve iniciar-se com a

enumeração das necessidades de desempenho dos clientes. O grande desafio é identificar e

interpretar essas necessidades. Segundo Juran (1992), existe uma diferença de percepção,
entre clientes e fornecedores, quanto àquilo que está contido no termo "produto" e as

indústrias de serviços, em especial, estão cheias de casos nos quais as percepções do cliente
diferem daquelas do fornecedor, a respeito daquilo que constitui produto ou qualidade.

Identificar as expectativas do cliente em relação ao selViço, interpretar suas
necessidades é uma tarefa extremamente complexa, mas também crucial na luta pela

sobrevivência, afinal a empresa depende disso para ser a preferida no mercado. Além das

constantes mudanças nas necessidades dos clientes, das diferenças de percepção entre cliente

e fornecedor, outro fator que dificulta ainda mais esse processo de interpretação é que as
expectativas de serviço ainda podem variar significativamente de cliente para cliente.

Portanto, num ambiente de concorrência acirrada, como o ambiente no qual as

transportadoras rodoviárias de cargas estão inseridas, as empresas precisam buscar
características que as tomem competitivas, para isso, é fundamental que elas disponham de

terramentas para conhecer e interpretar as necessidades de desempenho de seus clientes e
ainda, para avaliar a satisfação dos mesmos.

Segundo Albert (2002), Caso se espere transformar a qualidade do serviço num
fenômeno presente em uma organização, deve-se fechar o círculo com algum sistema de
feedback. Deve-se estabelecer um mecanismo de mensuração da qualidade do serviço que
permita tomar os resultados conhecidos aos administradores e funcionários. Não basta pregar
e ensinar sobre serviço e esperar que todos façam a coisa certa. A própria organização como

um todo é que deve corrigir a si mesma e buscar a qualidade.

"Há diversos métodos por meio dos quais se pode coletar os dados de feedback de que

se necessita para avaliar a qualidade do serviço. O método escolhido dependerá de como lidar
com os clientes, e de como os funcionários atuarem em seus cargos. Por exemplo, se os
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funcionários fazem contato direto com os clientes, é possível utilizar um questionário simples

de avaliação no ponto de contato. Se for prestado um serviço invisível, como numa venda
pelo correio ou num serviço telefônico, você talvez precise utilizar um questionário enviado

pelo correio. Algumas entrevistas individuais com clientes também podem ser úteis,
particularmente para validar os resultados dos questionários" (ALBERT, 2002).

Parasuraman et ai (apud LOVELOCK et aI, 2006) desenvolveram uma ferramenta de
avaliação da qualidade do serviço que se baseia na premissa de que os clientes podem fazer

essa avaliação comparando suas percepções desse serviço com suas próprias expectativas.
Grõnroos (1995), reforça essa metodologia ao afirmar que o nível da qualidade total percebida

não é determinado pelo nível das dimensões da qualidade técnica e funcional a,penas, mas sim

?ela diferença (gap) entre a qualidade esperada e a qualidade experimentada pelo cliente.

2.3 - TERCEIRIZAÇÃO

A prática da terceirização não é novidade no mundo dos negócios. Há muitos anos, nas

empresas do primeiro mundo e no Brasil, se pratica a contratação, via prestação de serviços,

de empresas especializadas em atividades específicas, que não cabem ser desenvolvidas no
ambiente interno da organização (GlOSA, 2003).

Terceirização é o ato de transferir algumas atividades internas e a responsabilidade de

decisões de uma empresa para um fornecedor externo (CHASE et aI, 2004).

Hoje, a Terceirização é mais caracterizada como sendo uma técnica moderna de

administração e que se baseia num processo de gestão, que leva a mudanças estruturais da
empresa, a mudança de cultura, procedimentos, sistemas e controles, capilarizando toda a

malha organizacional, com um objetivo único quando adotada: atingir melhores resultados,

concentrando todos os esforços e energia da empresa para a sua atividade principal (GlOSA,

2003).

Já que a terceirização permite que uma empresa se concentre nas atividades que

representam suas competências centrais, ela pode criar uma vantagem competitiva ao mesmo
tempo em que reduz o custo (CHASE et aI, 2004).

Segundo Chase et ai (2004), os motivos que levam uma empresa a decidir pela

terceirização variam muito. Como exemplos de motivos para terceirizar, eles citam: motivos

organizacionais, busca de melhorias, motivos financeiros, busca de receita, redução de custos

e estímulo aos funcionários.
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Para Oliveira (2004), o objetivo principal da terceirização não é apenas a redução dos

custos, como também conferir maior agilidade, flexibilidade e competitividades à empresa.

Com a terceirização, a empresa objetiva a transformação de seus custos fixos em custos

variáveis, possibilitando o melhor aproveitamento do processo produtivo, a aplicação em
tecnologia ou desenvolvimento de novos produtos. Para o autor, os principais objetivos da

terceirização podem ser separados nos grupos apresentados na Tabela 3 a seguir:

Tabela 3: Principais Objetivos da Terceirização segundo Oliveira (2004)

REOUçAO DE CUSTOS:
Quando o preço praticado pelo mercado é menor que o custo interno de produção da empresa.
Entre os mais importantes custos, encontram-se os encargos sociais que chegam quase a duplicar o
valor pago em salário ao trabalhador. Assim, algumas atividades podem e devem ser transferidas a
terceiros, com grandes ganhos de produtividade, qualidade e redução de custos. Profissionais
especialistas podem fazer melhor e mais barato, pois têm mais domínio do processo produtivo, por
meio da produção constante.
FOCAUZAçAO EM ATIVIDADES ESTRAT~GICAS OU DE MAIOR RETORNO:
É importante que a empresa defina quais são suas atividades prioritárias, sob o ponto de vista
estratégico, ou de maior retorno financeiro. Assim, transferindo as restantes para terceiros, a
empresa torna-se mais enxuta, o processo de decisão mais dinâmico, melhora~se o fluxo de
informações, além de ficar mais especializada e flexível.
PLANEJAMENTO:
É o detalhamento da hierarquia das necessidades dentro e fora da empresa, procurando identificar
os possíveis fornecedores. Devem-se verificar a existência e a disponibilidade de fornecedores que
possam oferecer seus produtos ou serviços com a qualidade, custo e produtividade desejados.

IMPLANTAçAO DO PROCESSO:
Constitui-se na pré-qualificação das empresas identificadas, na negociação com conseqüente
formulação do contrato e na adequação dos funcionários da empresa para a eficiência do processo.

GERENCIAMENTO:
Deve ser criado um sistema de administração que permita avaliar o desempenho dos terceiros,
facilitar a comunicação interna, agilizar a resolução dos conflitos, ajudar as pessoas da empresa a se
adaptarem ano novo modo de execução de tarefas, fazer a auditoria dos aspectos técnicos,
trabalhista e administrativo.

Fonte: Oliveira (2004)
Elaborado pelo Autor (2010)

Decidir pela Terceirização não é um processo simples já que implica em grandes

mudanças na organização. Além disso, muitas pessoas acreditam que a Terceirização
representa demissão de funcionários e muitos administradores acreditam que ter o controle de

todas as atividades da empresa é a melhor forma de reduzir custos.

Dentro desse contexto, Giosa (2003) af1lllla que os fatores que criam obstáculos para o

processo de terceirização são: o conservadorismo das pessoas, a resistência natural às
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mudanças, o medo do novo, a cultura e os valores das organizações, o custo da mudança, a

dificuldade de conscientização da alta administração, a capacidade da empresa em enfrentar a

mudança, a falta de planejamento e da visão estratégica da direção, dentre outros.

Dentre as inúmeras vantagens da terceirização, assumindo a visão de que ela é uma
nova forma de gestão moderna, pode-se citar algumas como: acesso a novos recursos

tecnológicos, agilidade na implementação de novas soluções, previsibilidade dos

gastos/custos e prazos, aumento de especialização, liberação da criatividade, acesso ao

pessoal qualificado, crescimento do mercado regional, mudança na cultura interna, entre

outras (FLEURY, 1999).

Por outro lado, Giosa (2003) salienta que, segundo sua pesquisa realizada com 2350

empresas, as principais desvantagens da terceirização apontadas foram: dificuldade de

encontrar o parceiro ideal, dificuldade de efetivar um contrato de parceria, problemas com o
corpo funcional, desconhecimento da legislação trabalhista, dificuldade no convencimento da

alta administração, dificuldade no controle do custo interno com a parceria, dificuldade no

relacionamento/envolvimento com os Sindicatos.
Para decidir entre terceirizar ou não o serviço de transporte, as empresas devem

considerar o quão crítico esse serviço é para o sucesso da empresa e qual a sua capacidade

para desempenhar essa função logística.

2.4 - SERVQUAL

Para medir a satisfação do cliente com relação a diferentes aspectos da qualidade de

serviço Parasuraman et aI (apud LOVELOCK et aI, 2006) desenvolveram um instrumento de

pesquisa por levantamento denominado SERVQUAL. Ele se baseia na premissa de que os

clientes podem avaliar a qualidade do serviço de uma empresa comparando suas percepções
desse serviço com suas próprias expectativas. O SERVQUAL é considerado uma ferramenta

de medição genérica que pode ser aplicada em um amplo espectro de setores de serViço. Em

sua forma básica, a escala contém itens de percepção e de expectativa que refletem as cinco

dimensões da qualidade de serviço. Os entrevistados completam uma série de escalas que

medem suas expectativas em relação às empresas de determinado setor para um vasto
conjunto de características específicas de serviço. Em seguida, utilizando essas mesmas

características, eles registram suas percepções em relação a uma empresa específica cujos
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serviços usaram. Quando as notas atribuídas ao desempenho percebido são mais baixas do

que a expectativa, é um sinal de má qualidade.
A pesquisa mais extensa realizada sobre qualidade de serviço apresenta forte

orientação para o usuário. Por meio de pesquisa de grupo de discussão (focus group) ,
Parasuraman et ai (apud LOVELOCK et ai, 2006) identificaram dez critérios utilizados por

consumidores para avaliar a qualidade de serviço. Em pesquisas posteriores, eles constataram
um alto grau de correlação entre diversas dessas variáveis e, portanto, as consolidaram em

cinco dimensões gerais: Tangíveis (aparência de elementos flsicos), Confiabilidade
(desempenho preciso, digno de confiança), Responsividade (rapidez e prestimosidade),

Segurança (competência, cortesia, credibilidade e proteção) e Empatia (acesso fácil, boa

comunicação e entendimento do cliente).

A escala SERVQUAL inclui as cinco dimensões: tangíveis, confiabilidade,

responsividade, segurança e empatia. Em cada dimensão há diversos itens medidos em uma

escala de sete pontos, que vai de concordo fortemente a discordo fortemente.
Parasuraman et ai (apud LOVELOCK et ai, 2006) identificaram quatro gaps

potenciais dentro da organização de serviços que podem resultar em um gap final muito sério:

a diferença entre o que os clientes esperavam e o que perceberam que foi entregue. A Figura 5

amplia e refina a estrutura proposta por eles para identificar um total de sete tipos de gaps que
podem ocorrer em vários pontos durante a elaboração e a entrega de um desempenho de

•serv1ço.

1- O gap do conhecimento é a diferença entre o que os provedores de serviços acham que

os clientes esperam e as reais necessidades e expectativas dos clientes.
2- O gap padrão é a diferença entre as percepções da gerência em relação às expectativas

dos clientes e os padrões de qualidade estabelecidos para a entrega do serviço.

3- O gap da entrega é a diferença entre os padrões de entrega especificados e o real
desempenho do provedor do serviço em relação a esses padrões.

4- O gap das comunicações internas é a diferença entre o que a propaganda e o pessoal

de vendas da empresa consideram que são as características do produto, o desempenho
e o nível de qualidade de serviço e o que a empresa realmente pode entregar.

5- O gap das percepções é a diferença entre o que é realmente entregue e o que os

clientes percebem que receberam (porque não conseguem avaliar com precisão a
qualidade do serviço).
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6- O gap da interpretação é a diferença entre o que os esforços de comunicação de um

provedor de serviços promete (antes da entrega do serviço) e o que o cliente acha que
ele prometeu nessas comunicações.

7- O gap de serviço é a diferença entre o que os clientes esperam receber e suas

percepções do serviço que foi entregue.

Os gaps 1, 5, 6, e 7 representam gaps externos entre o cliente e a organização. Os gaps
2, 3 e 4 são gaps internos que ocorrem entre diferentes funções e departamentos dentro da
organização.

A existência de gaps em qualquer ponto do projeto e da empresa de serviço pode

prejudicar os relacionamentos com os clientes. O gap de serviço é o mais importante: por

conseguinte, a meta final da melhoria da qualidade de serviço é fechar ou reduzir esse gap o

máximo possível. Contudo, para conseguir isso, as organizações de serviço talvez precisem
trabalhar em um ou mais dos outros seis gaps apresentados na Figura 5. Melhorar a qualidade

do selViço requer identificar as causas específicas de cada gap e então desenvolver estratégias
para fechá-las.
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Figura 5: Modelo gap de qualidade dos serviços
Fonte: PARASURAMAN et ai (1985, apud COSTA, 2009)
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Parasuraman et ai (apud LOVELOCK et ai, 2006) propõem uma série de etapas

genéricas para fechar os gaps de 1 a 4. As prescrições desses autores podem se resumir

conforme a seguir:

- Gap 1 - Prescrição: saiba o que os clientes esperam.

• Entenda as expectativas de clientes por meio de pesquisa, análise de

reclamações, painéis de clientes etc.

• Aumente as interações diretas entre gerentes e clientes para melhorar o

entendimento.

• Melhore a comunicação de baixo para cima entre o pessoal de contato e
1'\ •gerencla.

• Transforme informações e percepções em ação.

- Gap 2 - Prescrição: estabeleça os padrões corretos para a qualidade de
•serviço.

• Assegure que a alta gerência demonstre compromisso contínuo com a

qualidade, conforme definida por clientes.

• Determine, comunique e reforce padrões de serviço orientados para o cliente

em todas as unidades de trabalho.

• Treine gerentes nas capacidades necessárias para levar funcionários a entregar

servíço de qualidade.

• Seja receptivo a novos modos de fazer negócio que suprem barreiras à entrega

de serviço de qualidade.

• Padronize tarefas repetitivas para assegurar consistência e confiabilidade

substituindo a fria tecnologia por contato humano e melhorando métodos de

trabalho (tecnologia branda).

• Estabeleça metas claras para a qualidade de serviço que sejam desafiadoras,

realistas e explicitamente elaboradas para satisfazer às expectativas de clientes.

• Esclareça as tarefas que causam os maiores impactos na qualidade e devem

receber a mais alta prioridade.

• Assegure que os funcionários entendam e aceitem metas e prioridades.

• Meça desempenho e forneça retomo periódico.

• Recompense gerentes e funcionários pelo cumprimento de metas de qualidade.
- GOl' 3 - Prescrição: assegure que desempenho de serviço cumpra os padrões.

• Esclareça o papel dos funcionários.
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• Assegure que todos funcionários entendam como seu trabalho contribui para a

satisfação do cliente.
• Ajuste os funcionários aos cargos conforme as capacidades e habilidades

necessárias para realizar bem o trabalho.

• Proporcione aos funcionários treinamento técnico necessário para realizar com

eficiência as tarefas a eles designadas.
• Desenvolva métodos inovadores de recrutamento e retenção para atrair os

melhores candidatos e desenvolver fidelidade.

• Aprimore o desempenho selecionando a tecnologia e os equipamentos mais

adequados e confiáveis.
• Instrua os funcionários quanto às expectativas, percepções e problemas dos

clientes.
• Treine os funcionários em habilidades interpes soais, em especial para lidar

com os clientes em situações estressantes.
• Elimine o conflito de papéis entre funcionários envolvendo-os no processo de

estabelecimento de padrões.
• Treine os funcionários em determinação de prioridades e gerenciamento de

tempo.
• Meça o desempenho do funcionário e vincule e reconhecimento com entrega

de serviço de qualidade.

• Desenvolva sistemas de recompensa significativos, oportunos, simples,

precisos e justos.

• Fortaleça os gerentes e os funcionários da ãrea passando-lhes o poder de tomar
decisões para escalões mais baixos da organização; permita que eles escolham
com maior liberdade o método que usam para atingir metas.

• Assegure que os funcionários que trabalham em cargos internos de suporte

prestem bons serviços ao pessoal de contato com cliente.

• Desenvolva trabalho de equipe de modo que os funcionários trabalhem bem
• 1\ • • ••Juntos e use pretnlos por equipe como IncentIvo.

• Trate os clientes como funcionários de tempo parcial; esclareça os papéis que

lhes cabem na entrega de serviço e treine-os e motive-os para que

desempenhem bem seus papéis de co-produtores.

- Gap 4 - Prescrição: assegure que as promessas da comunicação sejam

realistas.
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• Busque insumos como pessoal de operação quando da criação de novos

programas de propaganda.
• Desenvolva propaganda que apresente funcionários reais executando seus

trabalhos.
• Apresente uma versão prévia dos anúncios aos fornecedores de serviços antes

de exibi-los aos clientes.
• Faça com que o pessoal de vendas envolva o pessoal de operações em

encontros face-a-face com clientes.
• Desenvolva campanhas internas educacionais, motivacionais e de propaganda

para fortalecer vínculos entre departamentos de marketing, de operações e de

recursos humanos.

• Assegure que os padrões de entrega de serviço sejam consistentes nos vários
locais de entrega.

• Garanta que o conteúdo de propaganda reflita com precisão as características
de serviços mais importantes para os clientes em seus encontros com a
organização.

• Gerencie as expectativas dos clientes permitindo que eles saibam o que é e o

que não é possível - e por quê.

• Identifique e explique razões incontroláveis para deficiências no desempenho

do serviço.

• Ofereça aos clientes níveis diferentes de serviços a preços diferentes,
explicando as distinções.

O gap 5 - gap das percepções - reconhece que os clientes nem sempre entendem
r

corretamente o que o serviço fez para ele. E mais provável que essa situação ocorra, em

particular, com serviços de credibilidade, cujo desempenho é dificil de julgar até mesmo

após a entrega.

Para reduzir o gap 6 - o gap da interpretação - especialistas de comunicação da

empresa devem fazer testes preliminares para toda propaganda, folhetos, roteiros de

resposta por telefone e conteúdos de sites Web antes de divulga-los. O teste preliminar,

muito utilizado por agências de propaganda, envolve apresentar a uma amostra de clientes

matérias de comunicação antes de sua veiculação. Em seguida, pergunta-se a opinião dos

participantes sobre as comunicações em questão e o que eles acham que significam as

promessas específicas ou implícitas. Se sua interpretação não for o que a empresa



pretendia, serão necessárias modificações nos textos ou nas imagens. O pessoal de setviço

que se comunica diretamente com os clientes - incluindo mas não se limitando a vendas e
ao serviço de atendimento ao cliente - deve garantir, por meio de questionários, que os

clientes entendam corretamente o que eles estão dizendo.

A força da metodologia do gap é que ela oferece percepções e soluções genéricas que
,

podem ser aplicadas em diferentes setores de serviço. E claro que essa metodologia não

tenta identificar características específicas de qualidade que podem ocorrer em
determinadas empresas de serviço. Cada empresa deve desenvolver sua própria abordagem

customizada para assegurar que a qualidade de serviço tome-se, e continue sendo, um
objetivo fundamental.
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3. METODOLQGIA

Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, foram realizadas

pesquisas bibliográficas em livros, sites, artigos científicos e órgãos governamentais que

tratam desse assunto, e então foi feita a análise conceitual do assunto em nível regional.
Do ponto de vista de sua natureza, foi realizada uma pesquisa aplicada, ou seja, que

busca gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas

específicos, envolvendo verdades e interesses locais por parte das empresas contratantes e

contratadas respondentes. A abordagem foi quantitativa, o que significa que, para fazer a

classificação e análise das informações e opiniões resultantes do questionário, elas foram
,

traduzidas em números e foram utilizados recursos e técnicas estatísticas. E uma pesquisa

descritiva, do ponto de vista de seus objetivos, pois "visa descrever as características de

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação

sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento" (GIL, 1991).

O levantamento foi feito junto a empresas da região Sul Fluminense que terceirizam o
transporte rodoviário de cargas e que oferecem esse tipo de serviço. Esse levantamento foi

realizado por meio da aplicação de um questionário desenvolvido com base na escala

SERVQUAL adaptado a esse tipo de serviço.

O levantamento dos atributos utilizados na confecção do questionário foi baseado em

contratos analisados entre contratantes e transportadoras, bases teóricas que fundamentam a

utilização dos mesmos e opiniões de pessoas da área que lidam diretamente com este tipo de
processo (COSTA, 2009).

O questionário é composto de vinte e dois itens referente às cinco dimensões da

qualidade, apresentados na Figura 6 a seguir. Os respondentes avaliaram em uma escala de 1 a

7 suas expectativas e percepções em relação a cada um dos vinte e dois itens. Eles ainda

,'JEC . t! ~~ .. I~",n8T •Biblioteca do terrado
r.J/~Lr.'.;~'l!'!F;)~~~:AR;O DE \/OLT.l\!"'EDONDA
Códj~o Gd ()br~ : Có-jigo o Er-emplar
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distribuíram 100 pontos entre as cinco dimensões de acordo com o grau de importância que

associam a cada uma delas. Os dados resultantes da aplicação do questionário junto às

empresas contratadas foram tabulados em uma planilha. Por meio da tabulação dos dados, foi

possível utilizar técnicas estatísticas para fazer a análise dos dados.

As ectos da Iea*dade
1. Transportadoras excelentes deveriam ter equipamentos n ' .cessanos~ para carga e
descarga, nlod rnos e em boas condições

Aspectos Tangíveis
2. Os ieiculos de transportadoras excelentes deveriam ter no máximo 5 anos.

3. transportadora de eria ter uma flexi ihdade em carregar cargas de d' 'ersos tipos.

4. Os empregados das transportadoras de \leriam ter treinam nto para manusear a
carga de forma correta

5. As transportadoras deveriam oferecer o serviço no tempo prom tido.

6. As transportadoras deveriam manter seus registros necessários ao manuseio da
carga de forma correta.

Confi bilid de 7..As transportadoras d v riam entregar as cargas sem nenhuma a~aria

8. As transportadoras de enam co rar t xas de acordo com o mercado.

9. s transportadoras d feriam ter ículos especlficos para cada tipo de carga.

10. s transportadoras de eriam o suir dis oni ilidade de atender qualquer en rega

11. As transport doras de eri m mb rear e desembarcar as cargas com o mínimo
Presteza de tempo possível e dentro do pretisto

12. A carga de eria ser retirada se re ue necessário e sem atrasos

13. As transportadoras de ~erianl oferecer uma disponibilidade imediata.

14. As transportadoras de ~eriam oferecer siste las de rastreamento de cargas.

15. As transportadoras de 'eriam estar de acordo com as normas e regulamentações

Segur nça
vigentes.

16. As transportadoras deveriam garantir um transporte sem acidentes

11. As transportadoras de 1eriam acondicionar as cargas de forma correta para que
não haja a {arias

18. As transportadoras de veriam dar atenção indi ~;dual e p rsonahzada a cada
cli nte.

19. As transportadoras de leriam focar os interesses de seu cliente como seus
principais objetivos.

Emp tia 20. As transportadoras deveriam consohdar ao máximo as cargas visando minimizar
os custos do cliente.

21. As transportadoras deveriam sab r as necessidades de seu cliente e se adaptar
a elas.

22. As transportadoras deveriam uscar a satisfação de seu cliente em pnmeiro
lugar.

Figura 6: Aspectos e Itens da Qualidade
Fonte: COSTA, 2009

Elaborado pelo Autor (2010)
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Foi calculada a mediana das expectativas e percepções para cada um dos vinte e dois

itens do questionário, por parte das empresas contratantes e por parte das transportadoras, e,

ainda, a mediana geral de cada um dos cinco aspectos da qualidade. Foi utilizada a mediana

porque o cálculo é feito com variáveis discretas. A mediana é uma medida de localização

central, é o valor que divide a amostra ao meio, ou seja, 50% dos elementos da amostra são

menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Se n é ímpar,
1mediana é o elemento médio.

Quando o número de observações é par, usa-se como mediana a média aritmética das

duas observações centrais.

Média aritimética entre = !: e !:+12 2

Em seguida, foi calculada a amplitude interquartil também para cada um dos valores

atribuídos a cada item para expectativa e para percepção e também a média da amplitude
interquartil por aspecto da qualidade. A amplitude interquartil é uma medida de dispersão e

foi calculada para analisar variabilidade dos dados. A amplitude interquartil é simplesmente a
diferença entre o 30 e o 10Quartil.

Amplitude Interquartil = Q3 - Ql

Foi calculada a média simples dos pesos associados a cada dimensão por ambas as

partes.

Média Simples

X= (Xl +X2 +X3 +...+XJ
N

Por fim, foram feitas as comparações dos resultados obtidos por meio da pesquisa

realizada por Costa (2009) e dos resultados da presente pesquisa, a fim de alcançar o objetivo

desse estudo.
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Segundo Costa (2002), amostras não-probabilísticas são também, muitas vezes,

empregadas em trabalhos estatísticos, por simplicidade ou por impossibilidade de se obterem
amostras probabilísticas, como seria desejável. Como em muitos casos os efeitos da utilização

de uma amostragem não-probabilística podem ser considerados equivalentes aos de uma

amostragem probabilística, resulta que os processes não-probabilísticos de amostragem têm

também sua importância.

Costa (2002) cita como um dos casos de amostragem não-probabilística a

inacessibilidade a toda a população, quando então somos forçados a coletar a amostra na parte
da população que nos é acessível. Surge aqui, portanto, uma distinção entre população-objeto

e população amostrada. A população-objeto é aquela que temos em mente ao realizar o

trabalho estatístico. Apenas uma parte dessa população, porém, está acessível para que dela

retiremos a amostra. Essa parte é a população amostrada.
Como não foi encontrada nenhuma publicação com o número de transportadores

terrestre de carga que prestam serviço na região Sul Fluminense, ou seja, a população é

desconhecida e infinita, não foi possível calcular uma amostra probabilística. A pesquisa foi,

então, realizada com uma parte da população que estava acessível. Portanto, essa pesquisa não
faz inferência a toda população, mas apenas a população amostrada para o presente trabalho.

O trabalho desenvolvido por Costa (2009), que será utilizado para a conclusão deste estudo,
considerou a opinião de vinte e nove empresas contratantes do serviço de transporte

rodoviário de carga no Sul Fluminense, portanto, foi considerada a opinião de trinta
transportadoras para a comparação de ambos resultados.
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4. DESENVOLVIMENTO

4.1 - ANÁLISE SOB A ÓTICA DAS CONTRATANTES

Primeiramente são apresentados os resultados obtidos por Costa (2009) em sua
pesquisa sobre a "Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Rodoviário de Carga no
Sul Fluminense" sob a ótica dos contratantes, que teve como objetivo conhecer as dimensões

mais valorizadas pelas contratantes e suas expectativas e percepções em relação à qualidade

em serviços contratados. Para isso, Costa (2009) efetuou o levantamento dos dados junto às

empresas produtoras do Sul Fluminense que terceirizam seu transporte rodoviário de carg ,
abrangendo indústrias de vários setores.

O levantamento foi realizado no período compreendido entre dezembro de 2008 e

maio de 2009, com a aplicação do questionário SERVQUAL individualmente a cada empresa.

O questionário utilizado por Costa (2009) em sua pesquisa é °mesmo utilizado no presente
trabalho, permitindo então a comparação dos resultados. O questionário pode ser visualizado

no Apêndice I.

Questões referentes à faixa etária, sexo, cargo na empresa, nível de escolaridade e ti

de transporte (terceirizado, próprio ou misto) foram inseridas no questionário a fim

caracterizar o perfil dos respondentes. Dentre as 29 pessoas que responderam o questio ' ·

66% eram do sexo masculino e 44% do sexo feminino, 86% possuíam 34 anos ou menos, *
possuíam 35 a 44 anos ou mais de 50 anos. O cargo que predominou foi o de Anali

Logística, com 44%, seguido do Auxiliar de Logística com 24% e do Técnico em Trans

com 14%. Os outros cargos somam a porcentagem restante. Quanto à fonnação,

possuem nível superior, e apenas 1% possui Mestrado em sua formação, 24% possue

superior em andamento, 10% possui apenas 20 grau e 6% possui curso de pós-grad~,~ ~ .
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relação ao transporte terceirizado, 82% das empresas respondentes possuem este tipo de

transporte e 18% possui frota mista.
Ao analisar os resultados da pesquisa, Costa (2009) identificou gaps negativos em

relação às dimensões apresentadas, ou seja, a expectativa das contratantes apresentou urna

mediana total de 6,5 das 5 dimensões propostas pelo método e a percepção apresentou

mediana igual a 5, o que significa que as transportadoras apresentam um desempenho inferior

ao esperado pelas contratantes.
Na Figura 7 pode-se observar os valores das medianas das expectativas e das

percepções para cada dimensão da qualidade, as percepções apontadas pelas empresas foram

mais baixas que as expectativas, mostrando que as transportadoras não são como as

contratantes gostariam que fossem.
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Figura 7: Mediana das ExpectativaslPercepções para cada dimensão da qualidade - Contratantes
Fonte: Costa (2009)

Elaborado pelo Autor (2010)

Os gaps foram calculados da seguinte maneira: foram calculadas as diferenças entre

medianas de percepção e expectativa para cada um dos vinte e dois itens e então foi calculad
a média dos gaps para cada uma das cinco dimensões da qualidade. O gaps médios estão

representados na Figura 8 a seguir:
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Figura 8: GapsMédios entre Expectativas e Percepções sob a ótica das Contratantes
Fonte: Costa (2009)

Elaborado pelo Autor (2010)

Agora são apresentadas as análises feitas por Costa (2009) a cada dimensão do

SERVQUAL. Começando pelo desempenho dos atributos dos aspectos tangíveis. Como

apresentado na Figura 8, esta dimensão, junto com a dimensão confiabilidade, apresentou o 2°

maior gap médio entre expectativas e percepções, com um gap médio de -1,25. A maior
diferença se encontra entre as expectativas e percepções do tempo (anos) dos veículos. O .

outros itens desta dimensão possuem melhores desempenhos.

A confiabilidade, assim como a segurança, foi uma das dimensões mais "cobrad

pelas contratantes, ficando as duas em primeiro lugar em relação às medianas das expectativ

(Figura 6). A amplitude interquartil desta dimensão é a segunda menor sendo de 1,6, ou se-

não existe muita variabilidade nas respostas dadas pelos 29 respondentes.

No caso deste trabalho, a presteza relaciona-se com disponibilidade e tempo duran

movimentação da carga. Analisando os questionários separadamente, observa-se que ~_

houve muitas notas máximas (7) para expectativas e a maioria da pontuação variou entre

6, ou seja, o que é importante para uns respondentes, para outros possui uma importânci

tão significativa. O seu gap médio é o maior, empatando com segurança (Figura 8).

A segurança, como pode ser observado na Figura 6, foi uma das dimensões co
maior expectativa e também com o maior gap médio (Figura 8). Consequentemen e, ~__

amplitude interquartil também foi uma das maiores, "mostrando uma grande lacuna e

dispersão dos dados coletados, talvez isso possa ter acontecido devido à amostra

diferentes setores, que vão desde os químicos aos siderúrgicos" (COSTA, 2009).



Por último foi analisada a dimensão empatia, que possuiu o menor gap ~IL--"'I._

encontrado, a amplitude interquartil também foi a menor, demonstrando pouca dispersão -~

as respostas encontradas.

Costa (2009) concluiu com a pesquisa realizada que as expectativas dos clientes

bastante elevadas, caracterizando um alto grau de exigência em relação aos fornecedores

serviços. Os atributos mais valorizados são segurança, confiabilidade, presteza, tangibili,",,~

e empatia, nesta ordem. O que demonstra que o atributo com menor gap é o menos valorizad

pela empresa (empatia) e o atributo com maior gap é o mais valorizado (segurança).

" -4.2 - ANALISE SOB A OTICA DAS CONTRATADAS E COMPARAÇAO DO
RESULTADOS

Esse levantamento foi realizado no período compreendido entre Julho e Setembro d

2010. Primeiramente, quanto à classificação dos respondentes: 52 % são do sexo mascur o:

56% têm 34 anos de idade ou menos, 20% têm entre 35 e 44 anos, 16% têm 50 anos ou m · .

44% dos trinta respondentes ocupam cargo de assistente ou auxiliar de logística, 52% -

supervisores ou diretores e 4% ocupam outros cargos; quanto à formação, 72% têm e

superior completo ou incompleto e 28% têm apenas ensino médio completo.

Ao analisar os resultados dos questionários, observa-se que as transportador

acreditam que as dimensões de maior importância para seus clientes são Confiabilidad

Segurança e Empatia, e acreditam que desempenham com melhor qualidade asp

relacionados à Segurança. A Figura 9 resume a interpretação que as contratadas têm __....

expectativas e necessidades dos seus clientes e a forma como elas acreditam e,

desempenhando o serviço em questão.
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Figura 9: Mediana das ExpectativaslPercepções para cada dimensão da qualidade - Contratadas
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010)

Ao comparar as expectativas das contratantes e das contratadas em relação a cada

dimensão da qualidade (Figura 10), é possível perceber que as contratadas são capazes de

perceber o alto grau de exigência de seus clientes em relação a aspectos relacionados à

confiabilidade e segurança. Por outro lado, as transportadoras acreditam que aspect

relacionados à empatia, que inclui itens como: atenção individual e personalizada a cada

cliente, saber as necessidades de seu cliente e se adaptar a elas, buscar a satisfação de seu

cliente em primeiro lugar e etc., têm um valor maior do que o que realmente têm, segundo a

avaliação das empresas contratantes.
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Figura 10: Comparação entre Expectativas: Contratantes versus Contratadas
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010)

Para auxiliar nessa análise, estão representados na Figura 11, os pesos médios

associados a cada dimensão da qualidade por parte das contratantes e das contratadas.

Também nesse gráfico é possível perceber que a dimensão à qual as transportadoras dão

maior importância é a empatia, e as dimensões mais importantes para as contratantes são

confiabilidade e segurança.
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Comparando as percepções das transportadoras e das empresas contratantes em

relação a cada dimensão da qualidade no serviço de transporte rodoviário de carga (Figura

12), percebemos um grande desvio na avaliação do serviço prestado. As transportadoras

acreditam ter um desempenho melhor do que o que é percebido pelos clientes em todas as

dimensões da qualidade. Ou seja, a forma como as duas partes fazem a avaliação do serviço

não é a mesma, os clientes têm maior grau de exigência para todas as dimensões.
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Figura 12: Comparação entre Percepções: Contratantes versus Contratadas
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010)

Conforme demonstrado, segurança foi uma das dimensões da qualidade que

apresentou o maior gap de serviço, ou seja, maior diferença entre o que os clientes esperam

receber e suas percepções do serviço que foi entregue. Esse aspecto é um dos considerados

mais importantes para os contratantes do serviço de transporte rodoviário de carga. Os itens

avaliados no questionário aplicado em relação a segurança foram: oferecer sistemas de

rastreamento de cargas, estar de acordo com as normas e regulamentações vigentes, garan .

um transporte sem acidentes e acondicionar as cargas de forma correta para que não a·

avarias. Todos os itens foram avaliados com, no mínimo, grau 5 de importância (numa e a

de 1 a 7) por parte das empresas contratantes e a amplitude interquartil média dessa di e ãl

foi de 0,5, a menor amplitude, ou seja, a dispersão dos dados é mínima, o que co a _ .

vez mais a grande importância desses itens no serviço de transporte rodoviário de carg a

as empresas contratantes.



Segurança e meio ambiente são dois conceitos chave para a maioria das empresa , ~J,"-,~.

preocupação vem aumentando a cada dia com a crescente busca por negócios sustentá eO .

Um acidente de transporte, além de causar prejuízos financeiros para a empresa, pode ·a

causar também impactos ambientais e, consequentemente, desvalorizar seu nome no mercado.

Portanto, as transportadoras que reconhecerem essa preocupação e investirem em u '

transporte mais seguro, certamente se destacarão diante dos concorrentes já que a maioria das

empresas, segundo essa pesquisa, acreditam já estar desempenhando um bom trabalho no que

diz respeito à segurança.

Ao analisar o gap do conhecimento, ou seja, a diferença entre o que os provedores de

serviços acham que os clientes esperam e as reais necessidades e expectativas dos clientes,

notamos que as transportadoras contratadas reconhecem o grau de exigência das contratantes

em relação à segurança. Por outro lado, as contratadas avaliam melhor o desempenho do

serviço prestado, ou seja, talvez por acreditarem estar desempenhando um bom trabalho, não

realizam investimentos e melhorias necessárias nesses itens e, conseqüentemente, não são

capazes de atender às expectativas de seus clientes. Essa análise está representada na Figura

13.
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Figura 13: Segurança: Comparação entre ExpectativaslPercepções: Contratantes versus Contra.~.4..;J
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010)
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Outra análise que merece destaque é a da dimensão empatia. Es a

apresentou o menor gap de serviço, ou seja, é a dimensão que mais atende às exp

clientes. Conforme observado na Figura 11, da comparação entre os peso
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transportadoras contratadas associam o maior grau de importância a essa dimensão. Da

mesma forma, ao observar a Figura 14 abaixo, percebe-se que, apesar de, assim como em

todas as outras dimensões, as transportadoras avaliarem melhor seu desempenho, elas também

acreditam que seus clientes têm um grau de exigência maior do que o real. Talvez por

interpretarem erroneamente as expectativas das contratantes, as transportadoras se esforçam

para desempenhar um bom trabalho nesse aspecto da qualidade, resultando no menor gap.

65

,.

Perce õ

Figura 14: Empatia: Comparação entre ExpectativaslPercepções: Contratantes versus Contratadas
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010)

Essa interpretação incorreta por parte das transportadoras em relação às expectativas

de seus clientes no que se refere a itens da dimensão empatia é o chamado gap de

conhecimento, que é a diferença entre o que os provedores de serviços acham que os clientes

esperam e as reais necessidades e expectativas dos clientes. Talvez por acreditarem que essa

seja a dimensão de maior importância para as empresas contratantes, as transportadoras

direcionam seus esforços e investimentos para os itens referentes à empatia e, assim, geram

gaps de serviço nas dimensões que realmente interessam. O gap de serviço, segundo

Parasuraman et aI (apud LOVELOCK et aI, 2006), é o mais importante e, por conseguinte, a

meta final da melhoria da qualidade de serviço é fechar ou reduzir esse gap o máximo

possível. Para isso, entretanto, as organizações de serviço devem trabalhar nos outros gaps
existentes.

Parasuraman et aI (apud LOVELOCK et aI, 2006) propõem algumas medidas

genéricas que devem ser tomadas pelas empresas de serviço para reduzir os gaps de



conhecimento que, segundo eles, se resume em saber o que os clientes esperam. Se,...-.,g-I.Io.:II._'_

essa metodologia, as transportadoras deveriam realizar pesquisas com os clientes, an.~' -

suas reclamações, aumentar as interações diretas entre eles e os gerentes, melhor

comunicação entre o pessoal de contato e a gerência e transformar essas informaçõ

percepções em ações.

Como pode ser observado com esses resultados, as transportadoras não atendem a'
,

expectativas de seus clientes em nenhuma das cinco dimensões da qualidade. E perceptí e

que há uma grande diferença no grau de exigência das partes contratantes e contratadas

momento da avaliação do serviço, é natural que os clientes sejam extremamente exigente "á

que dispõem de uma grande variedade de transportadoras dispostas a suprir suas necessidade .

Por outro lado, isso exige das transportadoras excelência na prestação de serviços e, p~

alcançar a excelência, é fundamental que elas sejam capazes de interpretar o que é m ·

importante para seus clientes para direcionarem seus investimentos corretamente e e

destacarem diante da concorrência.
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5. CONCLUSÃO

A expectativa das empresas contratantes em relação à qualidade no serviço de

transporte rodoviário de carga está muito elevado, a mediana de todas as dimensões é igualou

superior a 6, numa escala de 1 a 7. Esse alto grau de exigência pode estar associado ao grande

número de empresas de transporte dispostas a atender suas necessidades, ou seja, a alta
competitividade do mercado, que é um dos grandes obstáculos enfrentados pelas empresas

desse setor conforme verificado por meio da revisão teórica.

Existe uma diferença muito grande na forma como as contratantes avaliam o

desempenho do serviço oferecido pelas transportadoras e a forma como as contratadas o

fazem, o que responde a uma das perguntas da problemática desse estudo. Sob a ótica das

contratantes, as prestadoras de serviço não atendem às suas necessidades e expectativas em

nenhum aspecto da qualidade, ou seja, todas as dimensões apresentam gap de serviço. Por

outro lado, as contratadas acreditam atender às necessidades e expectativas de seus clientes
em relação a aspectos relacionados à presteza e segurança. Ao comparar a forma como as

duas partes percebem a qualidade do serviço prestado, as contratadas avaliam melhor seu

desempenho em todos os aspectos da qualidade, o que significa que elas acreditam estar

desempenhando um trabalho melhor do que o percebido pelos clientes.

Um dos objetivos desse trabalho foi analisar se as empresas que terceirizam transporte

rodoviário de cargas no Sul Fluminense são capazes de interpretar as expectativas e

necessidades de seus clientes, que é também uma das questões da problemática e, ainda, se

essa interpretação tem alguma relação com os gaps existentes entre expectativa e percepção

dos clientes. Por meio das comparações feitas no desenvolvimento desse estudo, foi possível

concluir que, apesar de as contratadas serem capazes de perceber o grau de exigência de seus

clientes para a maioria dos aspectos da qualidade, existem algumas falhas na interpretação, ou
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seja, gaps de conhecimento, que podem estar diretamente relacionadas ao gap de

serviço existente. Um exemplo disso é o caso da dimensão empatia, exposto durante o

desenvolvimento desse trabalho. Talvez por entenderem erroneamente que seus clientes têm

alto grau de exigência em relação a esse aspecto, as transportadoras investem em melhorias

que resultam no menor gap de serviço.

Esse trabalho buscou também identificar se a avaliação da qualidade do serviço e o

grau de importância associada a cada dimensão da qualidade são os mesmos por parte dos

contratantes e contratados. Essas questões da problemática também foram respondidas por

meio das comparações realizadas, que permitiram perceber que a avaliação da qualidade pelas

duas partes não é a mesma, as contratadas avaliam melhor todos os aspectos da qualidade, ou

seja, as empresas contratantes são muito mais rigorosas na avaliação do serviço, o que pode

ser uma das causas de existência de gap de serviço em todas as cinco dimensões. Um exemplo

é a dimensão segurança, que apesar de ser bem interpretada pelas contratadas, talvez por

acreditarem desempenhar um bom trabalho, deixam a desejar com seus clientes.

Foi possível então perceber com esse trabalho, que realmente existe uma relação entre

os gaps do conhecimento (diferenças entre o que os provedores de serviços acham que os

clientes esperam e as reais expectativas dos clientes) e os gaps de serviço, mas também um

relação destes com as diferenças na forma como as partes avaliam o desempenho do serviço.

O SERVQUAL foi uma ferramenta muito útil para entender algumas possíveis causas

da insatisfação dos clientes com a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas no

Sul Fluminense. Essa pesquisa pode servir como uma orientação às transportadoras, que

devem aprimorar as técnicas que utilizam para entender as necessidades e o grau de exigência

dos seus clientes em relação a esse serviço. De acordo com a revisão teórica feita nesse

trabalho, entender o nível de qualidade exigido pelos clientes é uma tarefa muito complicada

já que eles julgam a qualidade de acordo com suas expectativas, experiências passadas e etc.,

portanto é nisso que as transportadoras devem focar seus esforços.

Uma limitação desse trabalho é a falta de acesso a dados referentes ao número

empresas que prestam serviço de transporte rodoviário de cargas no Sul Fluminense,

impossibilitou a amostragem probabilística, portanto, as conclusões desse estudo não az

inferência a toda a população, apenas a amostra estudada.

Uma das maiores dificuldades para a realização dessa pesquisa foi co

funcionários do setor de logística de 30 transportadoras diferentes respon e

questionário. Provavelmente devido à extensão do mesmo ou por não se sentire a

em fazer essa avaliação, com medo da publicação dos resultados.
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Para trabalhos futuros relacionados ao tema qualidade em serviços, sugere-se a

pesquisa numa delimitação de estudo mais abrangente, estadual/nacional, e ainda a análise

dos demais gaps da qualidade, a fim de entender a relação desses com a insatisfação das

contratantes.
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APÊNDICE I
Questionário enviado às empresas que prestam serviço terceirizado de tra
rodoviário de cargas.

DADOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO
1) Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
2) Idade:
( ) 34 anos ou menos
( ) 35-44 anos
( ) 45 - 49 anos
( ) 50 anos ou mais
3) Cargo:
4) Empresa:
5) Formação Educacional:
• Nível:
• Curso:

1 -Questionário utilizado para efetuar o levantamento das Expectativas.

Direções: Com base em suas experiências como fornecedor dos serviços de transpo I

rodoviário de cargas terceirizado, por favor, pense sobre o tipo de empresa transportado

que poderia oferecer uma excelente qualidade em serviços. Pense sobre o tipo de empre

terceirizada com a qual seu cliente teria prazer em fazer negócios. Por favor, mostre

extensão do quanto tal empresa poderia possuir as características descritas por cada frase.

Se você acha que uma característica não é de todo importante para a excelência das empre

de transporte rodoviário terceirizado tanto quanto a que você tem em mente, circule o núm

1. Se você acha que a característica é absolutamente essencial para a excelência de

empresas, circule o número 7. Se os seus sentimentos são um pouco menos forte, circule

dos números do meio. Não existem respostas certas ou erradas - tudo o que intere

descobrir um número que reflete verdadeiramente os seus sentimentos com relação

empresas que poderiam oferecer a excelência na qualidade dos serviços.

1. Transportadoras excelentes deveriam ter equipamentos necessários, para carga e d

modernos e em boas condições.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

2. Os veículos de transportadoras excelentes deveriam ter no máximo 5 anos.

[Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7
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3. A transportadora deveria ter uma flexibilidade em carregar cargas de diversos tipos.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

4. Os empregados das transportadoras deveriam ter treinamento para manusear a carga de

forma correta

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

5. As transportadoras deveriam oferecer o serviço no tempo prometido.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

6. As transportadoras deveriam manter seus registros necessários ao manuseio da carga de

forma correta.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

7. As transportadoras deveriam entregar as cargas sem nenhuma avaria.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

8. As transportadoras deveriam cobrar taxas de acordo com o mercado.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

9. As transportadoras deveriam ter veículos específicos para cada tipo de carga.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

10. As transportadoras deveriam possuir disponibilidade de atender qualquer entrega.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

11. As transportadoras deveriam embarcar e desembarcar as cargas com o mínimo de tempo

possível e dentro do previsto.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7
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12. A carga deveria ser retirada sempre que necessário e sem atrasos.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

13. As transportadoras deveriam oferecer uma disponibilidade imediata.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

14. As transportadoras deveriam oferecer sistemas de rastreamento de cargas.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

15. As transportadoras deveriam estar de acordo com as normas e regulamentações vigentes.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

16. As transportadoras deveriam garantir um transporte sem acidentes.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

17. As transportadoras deveriam acondicionar as cargas de forma correta para que não haja
•avanas.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

18. As transportadoras deveriam dar atenção individual e personalizada a cada cliente.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

19. As transportadoras deveriam focar os interesses de seu cliente como seus principais

objetivos.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

20. As transportadoras deveriam consolidar ao máximo as cargas visando minimizar os custos

do cliente.

[Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7
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21. As transportadoras deveriam saber as necessidades de seu cliente e se adaptar a elas.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

22. As transportadoras deveriam buscar a satisfação de seu cliente em primeiro lugar.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

2 -Questionário Utilizado para verificar a importância das dimensões da qualidade em
•serviços.

Direções: Abaixo estão listadas as cinco caracteristicas pertencentes às empresas rodoviárias

que transportam cargas e os serviços que elas oferecem. Seria interessante saber o quanto você

considera que essas características são importantes para seu cliente quando ele avalia a

qualidade dos serviços das empresas de transporte rodoviário de cargas. Por favor, posicione

um total de 100 pontos entre as cinco características de acordo com o quanto você considera

importante essa característica para seu cliente - quan o mais a característica for importante,

mais pontos você deverá dar a ela. Por favor, tenha certeza de que os pontos que você sugeriu

às características somem, no máximo, 100.

CARACTERlsTICA PONTOS

A velocidade decorrida do tempo de movimentação em
deteI minada rota.

A disponibilidade que a transportadora tem de atender as
entregas (se encontra presente em muitos locais).
A possibilidade que a transportadora tem em lidar com
qualquer requisito de transporte, como tamanho e tipo de
carga.
A transportadora trabalha frequentemente, podendo ser
utilizada a qualquer momento.

A transportadora possui equipamentos necessários ao
manuseio correto da carga (capacidade de movimentação).
TOTAL de pontos sugeridos: 100 pontos

3 -Questionário utilizado para identificar as percepções dos transportadore e

aos serviços prestados.

Direções: O conjunto de frases seguinte se relaciona a seus sentimento

prestação de serviço em transporte rodoviário. Para cada frase

extensão do quanto você acredita que a sua atual prestação
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rodoviário tem a característica descrita pela frase. Mais uma vez, circular o número 1 significa

que você fortemente não concorda que a sua atual prestação de serviço em transporte

rodoviário tenha essa característica, e circular o número 7 significa que você fortemente

concorda. Você poderá circular qualquer um dos números do meio que mostram o quão tais

sentimentos são fortes para você. Não existem respostas certas ou erradas - tudo o que

estamos interessados é em um número que mostre melhor suas percepções sobre a sua atual

prestação de serviço em transporte rodoviário.

1. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário tem equipamentos

necessários, para carga e descarga, modernos e em boas condições.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

2. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário possui veículos com no

máximo 5 anos.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

3. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário tem uma flexibilidade em

carregar cargas de diversos tipos.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

4. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário tem treinamento para

manusear a carga de forma correta

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

5. A sua empresa de prestação de selViço em transporte rodoviário oferece o serviço no tempo

prometido.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

6. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário mantêm seus registros

necessários ao manuseio da carga de forma correta.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7



7. a e pre a de prestação de serviço em transporte rodoviário entrega as carg e

nenhuma a aria.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

8. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário cobra taxas de acordo com

o mercado.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

9. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário tem veículos específicos

para cada tipo de carga.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

10. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário possui disponibilidade de

atender qualquer entrega.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

11A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário embarca e desembarca as

cargas com o mínimo de tempo possível e dentro do previsto.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

12. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário retira a carga sempre que

necessário e sem atrasos.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

13. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário oferece uma

disponibilidade imediata.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

14. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário oferece sistemas de

rastreamento de cargas.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7



Concordo fortemente

4 5 6 7

16. resa de prestação de serviço em transporte rodoviário garante um transp rt

sem en es.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

17 A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário acondiciona as cargas de

forma correta para que não haja avarias.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

18. A sua empresa de prestação de serviço em transpo e rodo eári 1 "

personalizada a cada cliente.

Discordo fortemente e e

1 2 3 6

porte rodo iário foca os interesses de seu

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

20. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário consolida ao máximo as

cargas visando minimizar os custos do cliente.

[Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

21. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário sabe as necessidades de

seu cliente e se adapta a elas.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

22. A sua empresa de prestação de serviço em transporte rodoviário busca a satisfação de se

cliente em primeiro lugar.

Discordo fortemente Concordo fortemente

1 2 3 4 5 6 7

Questionários adaptados de Parasuraman et ai (1990).
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