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RESUMO 

 

Atualmente, o setor de serviços tem sido a área de maior crescente no país. Para 

sobreviver neste mercado, empresas prestadoras de serviços, buscam identificar quem são os 

seus clientes, quais suas exigências e de que forma poderão oferecer algo a mais para que os 

consumidores se sintam satisfeitos e permaneçam fieis a longo prazo. Neste contexto, a 

presente pesquisa tem como objetivo de estudo identificar uma forma de mensurar os 

atributos que são considerados obrigatórios para os clientes, bem como os que apresentam 

variação de comportamento dependendo do seu desempenho e os atributos considerados 

atrativos para que a empresa possa utilizá-lo como vantagem competitiva. A busca por 

qualidade tem sido uma exigência dos clientes e as empresas competem com o objetivo de 

surpreender seus consumidores. O trabalho se caracteriza como sendo uma pesquisa aplicada, 

baseada em estudos bibliográficos, através da observação intensiva, com abordagem 

descritiva e exploratória, considerando uma analise quantitativa e qualitativa para elaboração 

de um plano de ação. A partir da detenção do conhecimento bibliográfico, foi desenvolvido 

um questionário baseado no Modelo de Kano, cuja análise geral dos dados resultou na 

proposta de um plano de ação, a fim de adequar, implementar e rever os atributos 

considerados importantes para a satisfação dos clientes e o sucesso de uma prestadora de 

serviços de rastreamento veicular. Com o desenvolvimento do plano de ação, conclui-se a 

viabilidade de sua aplicação, sendo necessárias ações pouco onerosas para empresa estudo de 

caso e com relevantes resultados de satisfação para seus clientes. 

Palavra chave: Serviço de Rastreamento veicular, Modelo de Kano, Satisfação de 

Clientes, Qualidade em Serviços. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the service sector has been the largest growing area in the country. To 

survive in this market, service provider companies, aim to identify who their customers are, 

what are their requirements and how they can offer more to their consumers so they feel 

satisfied and remain long term loyal. In this context, this research project aims to identify 

ways to measure the attributes that are considered to be mandatory for customers, as well as 

those with behavioral change depending on their performance and also attributes considered 

to be attractive for the company to use it as a competitive advantage. The search for quality 

has been a demand from customers and the companies compete in order to surprise their 

customers. This project is characterized as an applied research, based on bibliographic studies 

through intensive observation with descriptive and exploratory approach, considering a 

quantitative and qualitative analysis to prepare a plan of action. From the knowledge of the 

literature, a questionnaire was developed based on the Kano model, whose general analysis of 

the data results in a proposed action plan in order to adapt, implement and review the 

attributes considered important for customer satisfaction and success of vehicle tracking  

service provider company. With the development of the plan of action, we conclude the 

feasibility of its application, requiring low-cost actions to company case study and relevant 

results to their customers satisfaction. 

Keyword: Vehicle Tracking Service, Kano Model, Customer Satisfaction, Quality 

Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o setor de serviços possui importância atrelada a expansão industrial e 

agropecuária, no qual surgiu uma demanda por atividades de distribuição de mercadorias e de 

serviços financeiros, ramos de atividade estritamente relacionados à produção de bens. 

Ruberti et al. (2005) divide e caracteriza a evolução da importância do setor na economia 

brasileira em três grandes períodos.  

O primeiro foi do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de setenta, no qual o 

setor industrial predominava no país. A economia colhia resultados positivos do processo de 

substituição de importações, com destaque para o produto e o emprego gerado pelo setor 

industrial. Entretanto, a industrialização, bem como a urbanização provocou um acréscimo 

nos ramos que exigem menor qualificação. Com isso, o setor de serviços era caracterizado 

como absorvedor de mão-de-obra urbana pouco qualificada.  

O segundo período, compreendido entre a década de setenta e a década de oitenta, foi 

marcado pelos aumentos sucessivos dos juros internacionais e do preço do petróleo na década 

de setenta e as crises econômicas na década de oitenta refletiram no desempenho da indústria 

nacional. Este setor apresenta uma trajetória declinante. No entanto, o setor de serviços, 

manteve seu desempenho de crescimento devido ao surgimento de novos produtos, segmentos 

e ao processo de terceirização das empresas. 

O terceiro período, da década de noventa aos dias atuais, o setor produtivo passou por 

uma reestruturação produtiva. O processo de abertura comercial refletiu nas empresas 

nacionais que se depararam com uma situação de competição internacional. O programa de 

estabilização de 1994, com a valorização do real, estimulando as importações e empresários 

modernizaram seu processo produtivo. Em conseqüência a reestruturação produtiva promoveu 

a desverticalização, com a introdução de programas de qualidade total, automação, 

administração enxuta, reengenharia, planejamento estratégico e corporativismo. Solução essa 

encontrada pelas empresas para melhoria de produtividade e eficiência nos custos para 

concorrerem com as empresas internacionais. Com isso houve uma migração de mão-de-obra 

do setor agropecuário e industrial para o setor de serviços. 

Deixando de lado o aspecto histórico da economia, no ponto de vista dos empresários, 

estes se deparam com clientes muito mais exigentes do que antigamente. De acordo com 

Kotler e Keller (2006) o comportamento das empresas no setor de serviços tem sofrido 

mudanças, devido à maior exigência dos clientes e consumidores. Essas exigências são 
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notadas, pois um cliente insatisfeito é sinal de que a empresa terá má reputação. E isso é 

agravado com as novas ferramentas de comunicação como a internet. 

Na década de 80, o marketing desenvolveu-se intensamente em vários setores e, 

especificamente nos serviços, o crescimento foi mais acelerado. Nesse período até hoje, houve 

uma mudança na mentalidade empresarial que pode ser apontada como um dos fatores que 

contribuíram para isso. Hoje se encontram médicos, dentistas, auditores, contadores, entre 

outros profissionais, que já aceitam a idéia de aplicar técnicas mercadológicas em seus 

negócios. Segundo Las Casas (2000) esse fator permitiu a aplicação de recursos mais 

avançados na comercialização.  

Como se destacou anteriormente, o setor de serviços está passando por um período 

revolucionário. Em todo o mundo, os inovadores recém-chegados que oferecem novos 

padrões de serviços têm encontrado sucesso em mercados onde os concorrentes não têm 

conseguido agradar os clientes exigentes. De acordo com Lovelock e Wright (2002), as 

empresas estabelecidas freqüentemente encontram dificuldades para manter a lealdade do 

cliente em face de fatores como: características dos novos produtos; melhor desempenho; 

redução dos preços; promoções inteligentes e introdução de sistemas de entrega mais 

conveniente com alta tecnologia. 

Segundo Lovelock e Wright (2002), algumas causas que levaram a configuração de 

hoje do setor de serviços remontam a fatores oriundos de muitos anos atrás. Os autores 

enumeram e comentam cada um desses aspectos. Dentre esses aspectos destaca-se o fator da 

qualidade, no qual antes a qualidade era determinada por padrões dos gerentes operacionais 

da empresa, hoje o modelo de qualidade é regido pelo cliente. Abaixo estão comentados os 

aspectos que determinaram a mudança na administração dos serviços: 

 Mudança nos padrões de regulamentação governamental – tradicionalmente, muitos 

ramos dos serviços eram muito regulamentados. Havia em décadas anteriores uma 

intervenção muito significativa do governo como imposição dos níveis de preços e até 

mesmo definição dos atributos do produto. Hoje a eliminação da regulamentação 

reduz e minimiza muitas restrições sobre a atividade competitiva em atividades como 

transporte aéreo de cargas e passageiros, transporte ferroviário e rodoviário, bancos, 

serviços de telefonia fixa e móvel. Isso faz com que os consumidores possam escolher 

serviços. Entretanto, nem todas as mudanças na regulamentação representam um 

relaxamento nas regras do governo. Em muitos países, medidas continuam sendo 
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tomadas para fortalecer as leis de proteção ao consumidor, salvaguardar os 

funcionários, melhorar as condições de saúde e segurança e proteger o ambiente; 

 Relaxamento das restrições das associações profissionais ao marketing de serviços – o 

governo em muitos países pressiona as associações profissionais a eliminar ou relaxar 

proibições sobre atividades de propaganda e promoção de serviços. Os profissionais 

que são afetados por essas decisões são contadores, arquitetos, médicos, advogados e 

oculistas. Estes profissionais podem se dedicara atividade competitiva muito mais 

vigorosa. Se por um lado a dedicação a propaganda, promoção de venda aberta é 

essencial para atrair clientes potenciais, por outro, os críticos receiam que o surto 

enorme, por exemplo, de propaganda jurídica simplesmente incentive cada vez mais as 

pessoas a moverem processos de maioria supérfluos; 

 Privatização de alguns serviços públicos sem fins lucrativos – com origem na 

Inglaterra, a privatização de empresas de serviços públicos tem rapidamente assumido 

prioridade em vários países. Brasil, Canadá, Austrália e Nova Zelândia também 

experimentaram esse processo. Os serviços públicos como linhas aéreas, 

telecomunicações e serviços públicos de abastecimento de gás natural em 

empreendimentos privados resultaram em reestruturação, redução de custos e uma 

postura voltada para o mercado. Porém, esse movimento não é de total consenso no 

tocante aos benefícios para todos os segmentos da população. Com a privatização, 

existe o receio que a busca de lucro e eficiência resulte em aumento dos preços dos 

serviços. Daí surge a necessidade da regulamentação do governo; 

 Inovações tecnológicas – novas tecnologias afetam o modo pelo quais muitas 

organizações de serviço negociam com seus clientes. Os autores afirmam que o fator 

mais poderoso de mudança é a integração entre computadores telecomunicações, a 

exemplo de bancos e financeiras. Las Casas (2000) afirma que as inovações nos ramos 

bancários proporcionam novos desafios aos empresários do setor, exigindo mudanças 

nas instalações das agencias e treinamento específico dos indivíduos responsáveis 

pelas operações bancárias. A mudança tecnológica também afeta outros tipos de 

serviços, como transporte de cargas aéreas até hotéis e lojas em varejo. Um dos 

benefícios gerados ao cliente foi o acesso deste os departamentos mais centralizados 

de atendimento ao consumidor e propiciar maior envolvimento destes clientes nas 

operações por meio da tecnologia de auto-atendimento; 
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 Internacionalização e Globalização – muitas empresas de serviços financeiros, agência 

de propaganda, cadeias de hotéis, restaurantes fast-foods, agência de automóveis de 

aluguel e firmas de contabilidade agora operam em vários continentes devido ao 

fenômeno da globalização e internacionalização. Essa estratégia reflete no melhor 

atendimento aos clientes existentes e penetrar em novos mercados ou ambas as coisas. 

O desenvolvimento de uma estratégia para competir eficazmente em diversos países 

está se tornando uma prioridade maior de marketing para muitas empresas de serviço; 

 Pressões para o aumento da produtividade – o acirramento da competição, com base 

no preço, tem sido um fator que acarreta na pressão por maior produtividade. As 

demandas dos investidores por lucros melhores nos investimentos também tem 

pressionado a procura de novas maneiras de aumentar os lucros mediante a redução 

dos custos de entrega do serviço. Como se retratará na próxima seção, o setor de 

serviços ficou para trás do setor industrial em termos de melhoria da produtividade, 

embora existam indícios de que alguns serviços começam a se atualizar, 

particularmente quando existe margem também para melhorias de qualidade. Os 

autores afirmam que a utilização de tecnologia para substituir mão-de-obra é uma das 

trajetórias de redução de custos seguida em muitos ramos de atividade. Entretanto, é 

necessário atenção dos gestores no sentido de que os cortes de custos sem considerar a 

necessidade do cliente podem levar a uma percepção de deterioração na qualidade e na 

conveniência; 

 Movimento pela qualidade dos serviços – os autores destacam os anos 80 como a 

década marcada pela insatisfação do cliente no tocante qualidade dos produtos e 

serviços. Sobre os serviços é destacada a dificuldade na solução de problemas, 

obtenção de reembolsos ou reparos após a venda. Atividades como bancos, hotéis, 

empresas de automóveis de aluguel, restaurantes e empresas de TV por assinatura 

eram criticados tanto por falhas humanas dos funcionários como nos aspectos técnicos 

do serviço. Hoje noções tradicionais de qualidade (baseadas na conformidade com 

padrões definidos por gerentes operacionais) foram substituídas pelo novo imperativo 

de deixar a qualidade ser dirigida pelo cliente. Isso trouxe enormes conseqüências para 

a importância do marketing de serviços e o papel da pesquisa junto aos clientes. As 

empresas investem em pesquisas para determinar o que os clientes desejam em cada 

dimensão do serviço, em programas de melhoria da qualidade e na avaliação dos 

clientes com a qualidade do serviço prestado. 
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Entre outros aspectos também são destacado o crescimento das cadeias de serviços e 

redes de franquias, expansão das empresas de leasing e aluguel, os fabricantes como 

fornecedores de serviços – por exemplo, a Volkswagen passou a ter uma atuação na área de 

serviços financeiros em resultado do desenvolvimento de divisões de crédito e leasing. Dentre 

os outros fatores destacam-se as pressões sobre organizações públicas e sem fins lucrativos 

para que descubram novas fontes de renda e a contratação e promoção de gerentes inovadores. 

Esses são alguns desafios com que se defrontam os gerentes de serviços. Essas 

mudanças, entretanto também trazem oportunidades. As companhias tiram proveito do 

ambiente em transformação para criarem ofertas novas ou aumentarem suas posições 

competitivas (Lovelock e Wright, 2002).  

Todos os setores de serviços sofrem expansão, especificamente o setor de automotores 

onde a indústria de veículos no Brasil, cresceu 114% nos últimos 10 anos conforme mostra a 

tabela 1.1 do DENATRAN. Na venda de um veículo, vários serviços estão envolvidos e cada 

vez mais o consumidor busca comodidade e a certeza que esta fazendo o melhor negócio em 

optar por esta ou aquela marca. Uma das características mais levadas em conta é a prestação 

de serviço no pós venda. 

 

Tabela 1.1: Frota de veículos Emplacados, por ano de fabricação, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação 

 

Grandes 

Regiões, 

Unidades da 

Federação 

Total de 

veículos 

Fabricados 

no Brasil 

Ano de fabricação 

<2001 2001-2010 

Brasil 64.817.974 30.265.548 34.552.426 

Norte 2.849.014 855.302 1.993.712 

Nordeste 9.469.880 3.284.709 6.185.171 

Sudeste 33.296.148 16.842.890 16.453.258 

Sul 13.383.052 6.904.772 6.478.280 

Centro-Oeste 5.819.880 2.377.875 3.442.005 

Fonte: DENATRAN (2011) 

No Nordeste o crescimento é ainda mais expressivo, passa de 150% nos últimos 10 

anos e uma das preocupações dos consumidores além da prestação de serviço, é a segurança 

para com este bem adquirido. Tanto pessoa física como jurídica tem esta atenção com o 

patrimônio adquirido, onde entram outros serviços como, por exemplo, o seguro do auto ou 



Capítulo 1 Introdução 

 

 6 

monitoramento por GPS que é um serviço inovador e que atribui outros recursos além da 

segurança para o consumidor. 

Segundo Valente (2001), existe alguns parâmetros de difícil dimensionamento de uma 

determinada frota: 

 Tamanho da frota para uma determinada empresa; 

 Melhor percurso para entrega; 

 Modelo de veiculo com menores custos de manutenção; 

 Modelo mais econômico; 

 Quantidade exata de motorista necessário; 

 Capacidade de entrega; 

 Horário de trabalho; 

 Tempo de ociosidade; 

 

Entre outros específicos para cada empresa, onde a busca é para maximizar os lucros e 

minimizar os custos. O serviço de monitoramento GPS pode agregar valor para empresa, 

associando a segurança do bem através da localização e agregando valor com a gestão da 

frota. 

O mercado consumidor esta cada vez mais exigente, não mais se satisfazendo em 

apenas consumir o produto ou serviço, como também exigindo qualidade e buscando 

diferenciais entre as empresas. Como o mercado de monitoramento é recente no Brasil e 

cresce em ritmo acelerado, novas soluções e equipamentos têm sido diferenciais para manter 

seus clientes. 

Saber capturar a necessidade e expectativa do cliente passa a ser uma vantagem 

competitiva, criando um alto valor absoluto em comparação aos concorrentes. As 

organizações modernas com orientação para o cliente possuem entendimento da importância 

do marketing, adotam a inversão do organograma tradicional, tendo os clientes no todo como 

parte fundamental e de maior importância. (KOTLER, 2006).  

Neste sentido, Kotler (2006) afirma que o valor percebido pelo cliente vai muito além 

de comparações entre os concorrentes, não basta às empresas oferecerem o melhor 

produto/serviço, o consumidor busca avaliar outros aspectos importantes para sua completa 

satisfação. De modo geral, o comprador analisa o desempenho do produto e sua pós venda ou 

prestação de serviços em relação as suas expectativas.  
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Para atender a esta demanda de seus clientes, as empresas se empenham para identificar 

suas reais necessidades, a fim de proporcionar diferenciais e manter a fidelidade. Sendo 

serviços intangíveis, requer muito cuidado, o ser humano é o agente produtivo, conforme cita 

Paladini (2000, p. 188), com isso se faz necessário fazer uma gestão rigorosa do 

relacionamento com cliente para entender o grau de satisfação. 

Conforme Paladini (2000, p. 187), “não há como empregar ações corretivas, apenas 

preventivas, baseadas em situações análogas ocorridas no passado”. Entender as necessidades 

e antecipar ações é uma forma de criar valor perante o consumidor, ele gosta de sentir-se 

importante para empresa e espera que o fornecedor possa avaliar e sugerir melhorias no uso 

dos serviços antes que ele precise procurar. 

Vavra (1993), afirma que é oneroso conquistar novos clientes, pois precisam 

permanecer fieis a empresa em longo prazo para justificar o investimento despendido na sua 

conquista. Com isso as organizações precisam firmar contrato com prazo especifico, para que 

ele não abandone a empresa antes do retorno deste investimento. Ainda segundo Vavra 

(1993), manter o cliente é mais barato, pois este não requer custos com comunicação e 

marketing.  

Neste sentido, as empresas de serviços de monitoramento necessitam de diferenciais e 

desenvolvimento de novas tecnologias para dificultar ação de ladrões proporcionando ao 

cliente a segurança desejada e agregando novos serviços para melhor gestão do seu 

patrimônio, com isso consegue se destacar da concorrência e manter a sua carteira de clientes 

a longo prazo. 

Com base em um estudo bibliográfico sobre serviços e a aplicação de um questionário 

para medição do grau de satisfação que um atributo pode trazer na prestação deste serviço de 

monitoramento GPS, será proposto um plano de ação com a finalidade de identificar quais 

atributos podem elevar a satisfação dos clientes. 

 

1.1 Justificativa 

 

A prestação de serviços de um modo geral esta numa crescente, onde as oportunidades 

se apresentam e as empresas enfrentam uma competição intensa. Avaliar alternativas para 

influenciar a demanda é uma forma de se proteger, utilizando propagandas, promoções com 
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preços diferenciados, desenvolvimento de produtos/serviços complementares (MOREIRA, 

2003), a fim de conquistar novos consumidores. 

Clientes buscam a satisfação no consumo para manter-se fiel ao produto ou serviço 

consumido, porém, conforme mencionado neste trabalho, a rentabilidade mais elevada advém 

dos clientes já existentes, isso desperta o interesse em estudar a respeito para agregar novos 

métodos através de pesquisa, visando aumentar a fidelidade dos clientes e atingir o objetivo 

organizacional das empresas que em sua maioria é ser líder de mercado. 

Elevar a qualidade e o desempenho dos atributos que fazem parte da prestação de 

serviço podem proporcionar a satisfação dos clientes e as empresas através de pesquisas 

podem descobrir atributos que elevam a satisfação para direcionar seus esforços e surpreender 

seus clientes.    

 

1.2 Objetivos  

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um plano de ação, baseado nos atributos 

identificados como sendo os que elevam a satisfação dos clientes em uma empresa de 

serviços. 

Para atingir este objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar atributos da EEC. 

 Aplicar uma pesquisa para identificar quais atributos elevam a satisfação. 

 Determinar um plano de ação para direcionar os esforços da EEC no 

desenvolvimento destes atributos identificados. 

 

1.3 Metodologia 

A partir do objetivo geral proposto e da fundamentação teórica apresentada no capítulo 2, 

esta seção visa detalhar os aspectos metodológicos desta pesquisa. 

O estudo científico tem como finalidade a pesquisa aplicada, onde os resultados 

encontrados serão aplicados para solução de problemas que ocorrem na realidade da empresa 

de serviço estudada, buscando atingir os objetivos propostos.  A pesquisa foi baseada no 

estudo bibliográfico para identificar, conhecer e aplicar o plano de ação proposto para 

empresa de serviços estudada. 
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O estudo caracteriza-se como sendo um estudo de caso em uma empresa prestadora de 

serviços de rastreamento veicular. 

A elaboração da pesquisa se deu através da aplicação de um questionário para coleta de 

dados, desenvolvido no encontro de duas pessoas em uma conversação face a face, de 

maneira metodológica, o que proporcionou ao entrevistador a padronização da pesquisa, 

seguindo um roteiro previamente estabelecido. 

Na pesquisa bibliográfica ocorreu um estudo sobre o setor de serviços, para entender 

melhor a empresa estudada, onde através da analise do referencial teórico, se identificou um 

modelo para coleta de dados, chegando aos resultados e elaboração do plano de ação 

proposto.  

As abordagens metodológicas foram descritivas e exploratórias. Quanto á abordagem 

descritiva, Vergara (1998) diz que este tipo de pesquisa estabelece correlações entre variáveis 

e define sua natureza e a pesquisa exploratória, o objetivo é a coleta de informações e obtenção 

das respostas para um fato em que não se tem o esclarecimento completo. 

 A pesquisa ainda se caracteriza como sendo quantitativa por mensurar os dados 

coletados e trabalhar o plano de ação a partir destes resultados e qualitativa sendo um estudo 

de caso proposto para elevar o desempenho e a satisfação dos clientes da empresa de serviço 

estudada.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A pesquisa esta dividida em cinco capítulos, para melhor compreensão do estudo.  

O primeiro capítulo apresenta a Introdução, que aborda a importância e a relevância do 

tema proposto, apresentando a justificativa para elaboração desta pesquisa, os objetivos a 

serem alcançados e a metodologia aplicada. 

O segundo capítulo descreve o Referencial Teórico com ênfase na pesquisa 

bibliográfica sobre Serviços e suas características para de fundamentar o modelo proposto.  

O terceiro capítulo apresenta o Modelo Proposto para identificação dos atributos que 

possam elevar a satisfação dos clientes da EEC, onde aplica-se o Modelo de Kano utilizado na 

elaboração e desenvolvimento do questionário aplicado para coleta de dados. 

O quarto capítulo é composto da Proposta do Plano de Ação que de posse das 

informações adquiridas no terceiro capítulo, se propõe um plano de ação para melhorar, rever 

ou implantar algumas ações a fim de aumentar o desempenho os atributos pesquisados. 
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No quinto capítulo apresenta-se a Conclusão, descreve a conclusão geral da pesquisa, as 

limitações e uma proposta para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as definições, características e 

classificação de serviços, bem como um panorama do setor de serviços no Brasil. Analisam-se 

também os modelos da avaliação de qualidade, ressaltando trabalhos empíricos sobre o 

assunto. 

 

2.1 Serviços 

 

Destaca-se a importância do setor de serviços em diversos países comparando as 

parcelas dos três principais setores – agricultura, indústria e serviços. Segundo o Banco 

Mundial (2004) a participação dos setores na composição do PIB nos países de baixa, média e 

alta renda per capital é apresentada na Figura 2.1 abaixo. Nela se observa a estrutura setorial 

como percentual do PIB em diversos países da economia mundial no ano de 1995. Observa-se 

que o setor de serviços possui a maior parcela do PIB em todos os países. Segundo o Banco, 

isso ocorre devido a um fenômeno chamado de pós-industrialização. 

 Esse processo acontece devido ao crescente aumento da renda e as pessoas demandam 

menos materiais e mais serviços, como saúde, educação, entretenimento e outras áreas. Além 

disso, a produtividade do trabalho no setor não cresce rapidamente como a agricultura e a 

indústria, pois o emprego no setor de serviços não é utilizado por maquinas. A baixa 

mecanização do setor também explica o porquê do emprego continuar crescendo em serviços 

do que na agricultura e na indústria. Estes declinam devido ao progresso tecnológico que 

aumenta a produtividade do trabalho. Assim, o setor de serviços toma lugar do setor industrial 

como o setor líder da economia. 

De acordo com Las Casas (2000), quanto mais avançada é a nação, maior a 

importância do setor de serviços na economia de um país. Considerando os países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, o setor representa 72% 

do PIB, enquanto o Canadá, 67%. Em termos relativos, a participação destes países é bem 

maior que no Brasil, onde os serviços representam aproximadamente 52% (Lovelock e 

Wright, 2002). Entre as causas da maior importância do setor nos países desenvolvidos, Las 

Casas (2000) destaca o maior poder aquisitivo da população, que permite que as tarefas 

rotineiras mais entediosas sejam transferidas a terceiros, prestadores de serviços. 
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Figura 2.1: Estrutura Setorial das Economias no Mundo. 

Fonte: Banco Mundial, 2004. 

 

Segundo Las Casas (2000), apesar de o Brasil se encontrar muito aquém do desejado 

em alguns movimentos de consumidores já se percebe maior manifestação na luta por seus 

direitos. Na área de serviços, o nível de insatisfação é ainda maior, pois, em virtude de serem 

raros os bons profissionais prestadores de serviços, a área ainda apresenta muitos desafios. 

Deve-se incluir também como motivo da crescente demanda por marketing de 

serviços, o desenvolvimento do franchising, que permite a disseminação de processos e 

técnicas de administração e marketing por especialistas que endossam negócios bem 

sucedidos. A disseminação de empresas desse tipo no mercado oferece grande desafio a 

concorrência, que obriga os pequenos e médios empresários a se adaptarem a estas mudanças 

e a buscarem técnicas mais avançadas do marketing. 

Destaca-se, pois a importância do setor de serviços na economia do Brasil e também a 

introdução da ferramenta do marketing na área de serviços, pois o setor tem sofrido 

importantes transformações. É exigida, então uma maior sensibilidade dos empresários para 

colocar no mercado o serviço adequado, conforme expectativas dos clientes e dada a situação 

mercadológica. Segundo Kotler e Keller (2006), é uma tarefa muito árdua para o empresário 

cortar custos e trabalhar de forma eficiente, maximizando lucro e ao mesmo tempo garantir a 

satisfação do cliente. Lovelock e Wright (2002) apontam que em quase todo campo de 

atividade existem fornecedores de serviço que sabem como agradar seus clientes e, ao mesmo 
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tempo, administrar uma operação produtiva, lucrativa e dotada de pessoal agradável e 

competente. Discorre-se com maior propriedade os serviços, apontando a definição, 

características, classificação e a relação entre serviço prestado e a satisfação do cliente, bem 

como a implantação de ferramentas que permitem avaliar a satisfação do cliente e a qualidade 

do serviço prestado. 

 

2.1.1 Definição de serviços 

 

Os serviços são marcados por serem de ampla diversidade. Com isso, não se consegue 

definir exatamente os serviços. A intangibilidade torna difícil a compreensão do modo pelo 

qual os serviços são criados e entregues aos clientes.  

Lovelock e Wright (2002) apresentam duas definições que, segundo eles, “capturam a 

essência dos serviços” (LOVELOCK e WRIGHT, 2002 p. 5). A primeira é que Serviço é um 

ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Os autores destacam que o desempenho é 

intangível e não se encaixa em nenhuma propriedade dos fatores de produção. A segunda 

define serviços como uma atividade econômica que cria valor e fornece benefício para 

clientes em tempos e lugares específicos.  

Para Kotler (2006. P. 397), “serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada.” Ou 

seja, o serviço pode ou não estar atrelado a um produto concreto. Para se diferenciar, as 

empresas buscam cada vez mais agregar valor em prol da satisfação do consumidor para que 

este permaneça consumindo seus serviços.  

Segundo Gronroos (1990, p. 27): 

Serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos 

intangível que normalmente, mais não necessariamente, ocorre em interações entre 

consumidores e empregados de serviços e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistema 

do fornecedor de serviços, que são oferecidos como soluções para os problemas do 

consumidor.  

 

Com a definição de Gronroos, observa-se que existe uma relação entre a prestação do 

serviço e os empregados da organização, ou seja, ele é parte fundamental para o sucesso da 

gestão do relacionamento com cliente para obtenção de sucesso.  

 Conforme Cobra (2004, p. 11), “serviço é a atividade mercantil que atende a uma 

gama de necessidades especificas de um determinado grupo de compradores.” Com a 

crescente deste setor, as empresas buscam identificar as necessidades dos clientes para 
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desenvolver ações e estratégias que agreguem valor para o consumidor. 

Portanto, mesmo ao consumir um determinado produto tangível, o fator humano estará 

sempre envolvido, o que fará a diferença entre concorrências como vantagem competitiva na 

decisão do consumidor. Na compra de um veículo, por exemplo, que é um bem tangível, 

existe vários serviços intangíveis envolvidos (informações de pré venda, teste drive, 

negociação, manutenção pós venda, esclarecimento de duvidas, entre outras) que num 

contexto geral farão parte da decisão do consumidor.  

Para Hargreaves, et al., (2005, p.137) “serviço é o resultado de pelo menos uma 

atividade desempenhada, necessariamente, na interface do fornecedor com o clientes. E 

geralmente intangível.” Mais uma vez uma definição considerado partes não 

comercializáveis, mais que agregam valor ao produto. 

Las Casas (2000) define serviços como um ato, uma ação, um esforço, um 

desempenho que se transfere, o qual pode se apresentar de várias formas. Essa definição 

caracteriza a intangibilidade.  

Entretanto, Slack et al. (2002) conceituam o serviços como aquilo que é intangível. 

Segundo eles, não se pode tocar na orientação de consultoria ou corte de cabelo. Além disso, 

serviços também não podem ser estocados. 

Para Ruberti et al. (2005), o setor de serviços, é uma atividade cuja produção não é 

mensurável em unidades físicas ou no qual o produto somente existe durante o processo 

produtivo, não havendo estoques. São bens intangíveis, intransferíveis, não estocáveis e 

apresentam contato direto entre produtor e consumidor.  

Paladini (2000), entretanto afirma que a produção de serviços em termos estratégicos, 

parece ser o setor econômico de maior potencial, e possui posição de destaque no curto prazo.  

Percebe-se que mesmo sendo intangíveis, os serviços estão sempre presentes e podem 

ser considerados fundamentais para o sucesso de um produto, onde o consumidor exige cada 

vez mais diferencial para satisfazê-los. 

 

2.1.2 Características dos serviços 

 

Paladini (2000) apresenta um resumo das características dos serviços.  

 São intangíveis; 

 Não podem ser possuídos; 
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 Não há estoques; 

 Prevalece o ser humano como agente produtivo; 

 Sua meta operacional é a flexibilidade; 

 Enfatiza muito o valor percebido pelo usuário; 

 Depende do efeito sistêmico de novos serviços; 

Comenta-se, pois nesta seção algumas características dos serviços. 

Slack et al. (2002) afirmam que os bens e serviços fazem parte do processo de 

transformação de inputs em outputs. Eles caracterizam serviços realizando um paralelo com 

as características do bem. 

 Tangibilidade – Os bens são tangíveis, ou seja, podem ser tocados. No entanto, os 

serviços são intangíveis. Pode-se apenas ver ou sentir os resultados desses serviços. 

Nos serviços, os benefícios advêm da natureza da realização.  

 Estocabilidade – Como resultado da tangibilidade, os bens podem ser estocados por 

certo período de tempo. Todavia, os serviços são, geralmente, não estocáveis.  

 Transportabilidade – Bens são transportáveis. Como serviços são intangíveis, eles são 

intransportáveis. 

 Simultaneidade – Bens são produzidos antes de o consumidor recebê-los. Porém, os 

serviços são produzidos simultaneamente com seu consumo. Em conseqüência, devido 

a essa característica, deve haver um alto nível de contato entre o consumidor e a 

operação. 

Sobre a última característica, Cobra (2001) a chama de inseparabilidade, na qual não 

há serviço sem a presença simultânea de quem o compra e de quem o vende. Além disso, o 

autor descreve outra característica que é a perecibilidade, a qual diz que é impossível se 

guardar serviços para uso posterior.  

Lovelock e Wright (2002) seguiram essa mesma linha de diferenciação, porém eles 

argumentam que as características do serviço como intangibilidade, heterogeneidade, 

perecibilidade e simultaneidade tem sido bastante criticadas por serem de cunho acadêmico. 

Com isso, eles complementam a caracterização observações mais práticas, com os seguintes 

fatores: 
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 Os clientes não obtêm propriedade – os clientes extraem valor dos serviços sem obter 

propriedade permanente de qualquer elemento tangível. Por exemplo, pode-se oferecer 

o serviço de aluguel de carro, um quarto de hotel. 

 Envolvimento do cliente no processo de produção – os clientes são envolvidos em 

ajudar a desenvolver o produto do serviço. Os autores exemplificam o envolvimento 

do cliente através pelo auto-atendimento ou pela cooperação com o pessoal de 

serviços em contextos como barbearias, hotéis, faculdades ou hospitais. 

 As pessoas como parte do produto – as empresas de serviços se diferenciam pela 

qualidade do pessoal que atendem os clientes. Além disso, o tipo de cliente que 

patrocina uma determinada atividade de serviço e ajuda a definir a natureza da 

experiência do serviço. 

 Maior variabilidade dos insumos e produtos operacionais – os serviços variam sua 

elaboração final de acordo com o cliente e até mesmo do tempo. Com isso erros e 

falhas são mais freqüentes e de difíceis de ocultar. 

 Difícil avaliação dos clientes – os serviços são bens que possuem atributos de 

experiência, que são percebidos depois da compra ou durante o consumo. Também há 

atributos de confiança nos quais os clientes acham difícil de avaliar após o consumo. 

 Importância do tempo – segundo os autores, os clientes têm maior sensibilidade ao 

fator tempo na entrega ou realização do serviço. Então esse fator é fundamental para o 

bom serviço. 

 Diferentes canais de distribuição – As empresas de serviços, ao invés de canais de 

distribuição física para mover os produtos da fábrica para o cliente, utilizam canais 

eletrônicos ou combinar produção do serviço, loja de varejo e ponto de consumo em 

um único local. 

Com relação a tangibilidade, no processo produtivo, algumas operações produzem 

apenas bens, e outras apenas serviços. Então, Slack et al. (2002) definem serviços puros como 

aqueles que não utilizam nenhum bem nas operações, como uma clínica de psicoterapia, 

escola, etc. Entretanto, há operações que são compostos dos dois. Pode-se também produzir 

serviços atrelados a produção de um bem, como os serviços de assistência técnica, aplicações 

de engenharia instalação, manutenção e treinamento. Esses tipos de serviços são chamados de 

serviços facilitadores. Entretanto, os serviços produzidos por um restaurante é considerado 
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tanto uma operação de produção o qual produz alimentos, como um fornecedor de serviços, 

como servir a comida. Em Kotler (2006) encontra-se também uma discussão sobre as 

características do serviço de acordo com a tangibilidade. Ele chama os serviços facilitadores 

de serviço híbrido. Ele menciona também os serviços como fator principal e os bens com 

papel secundário. Em viagens áreas, por exemplo, são oferecidos serviços de transporte 

(principal) e nele pode-se notar a presença de bens como comida e bebida no serviço de 

bordo.  

Com relação ao grau de tangibilidade e o marketing, Greenfield (1972) apud Las 

Casas (2000) compara o telefone com corte de cabelo. O telefone como meio de prestação de 

serviço, pode ser armazenado, produzido e transportado. O serviço prestado de corte de 

cabelo, entretanto, não pode ser armazenado, produzido ou transportado. O autor conclui que 

quanto maior for o grau de tangibilidade do serviço, mais afastado estará do tratamento do 

marketing convencional. 

 

2.1.3 Classificação dos serviços 

 

De acordo com a caracterização descrita no tópico anterior, pode-se perceber que 

existem vários tipos, várias categorias e diferentes graus de tangibilidade e de duração. Com 

isso é necessário recorrer à literatura, sobre como se classificam os serviços. 

Melo et al (1985) discorrem sobre uma definição e uma classificação dos serviços . 

Segundo eles, uma classificação amplamente utilizada é a formulada por Browning e 

Singelman (1978) e Elfring (1988) apud Melo et al (1985). Os serviços foram então 

classificados em 27 tipos de atividades e uma divisão dos serviços em quatro grupos, 

identificados segundo a orientação da demanda, que estão listados abaixo: 

 Serviços Produtivos: seguro, serviços bancários, serviços jurídicos, propaganda e 

publicidade, comunicação, corretagem; 

 Serviços Distributivos: transporte, comércio, armazenagem; 

 Serviços Sociais: educação, saúde, lazer, administração pública; 

 Serviços Pessoais: hotelaria, restaurantes/bares, cabeleireiros, domésticos. 

Ruberti et al. (2005) compatibilizam a classificação do setor de serviços com o 

Sistema de Contas Nacionais (SCN) e da Classificação Nacional das Atividades (CNAE) 
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elaboradas pelo IBGE que é: comércio; transportes; comunicações; instituições financeiras; 

serviços prestados as famílias; serviços prestados as empresas; aluguel de imóveis; 

administração pública e serviços privados não-mercantis. Segundo os autores a partir dessa 

classificação nota-se que o setor de serviços é heterogêneo. Nota-se também que algumas 

atividades requerem mão-de-obra qualificada, como consultorias, finanças, bancos, 

comunicações. E outras atividades que absorvem pessoal de outros setores e que são 

caracterizados como mão-de-obra não qualificada como serviços de faxineira, porteiro ou 

segurança.  

Além disso, as atividades são diferenciadas quanto ao consumo, as quais algumas são 

orientadas para o consumo final e outras para o consumo intermediário como, seguros, 

serviços bancários, propaganda, comunicação; e quanto a intensidade de capital, nas quais 

algumas utilizam mais capital e menos mão-de-obra, como financeiros, jurídicos, de 

informática, comunicações e outras menos capital e mais mão-de-obra, como limpeza, 

segurança e educação. 

Las Casas (2000) classifica os serviços por grupos de atividades. Ele afirma que entre 

as diversas classificações possíveis, uma delas considera o esforço do consumidor na 

obtenção de serviços. Desta forma, os serviços se classificam como: 

 Serviços de consumo – são aqueles prestados de forma direta ao consumidor final. 

Essa categoria pode ser subdividida em: 

o De conveniência – o consumidor não quer perder tempo na procura de empresa 

prestadora de serviços por que não há diferenciação perceptível entre elas. 

Como exemplo se tem tinturarias, sapatarias e empresas de pequenos 

consertos. 

o De escolha – os serviços são diferenciados quanto ao custo, qualidade e tipo de 

serviços prestados. Nesse caso, é válido para o consumidor visitar diversas 

firmas em busca do melhor negócio. Como exemplo se tem bancos, seguros, 

etc. 

o De especialidade – caracterizam-se por serem técnicos e especializados. O 

consumidor despende de um esforço para obter tais tipos de serviços como 

médicos, advogados, consultores, etc. 

 Serviços industriais – são aqueles prestados por organizações no ramo da indústria, 

comércio e instituições. Pode-se subdividir esse tipo de serviço da seguinte forma: 
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o De equipamentos – são relacionados com a montagem, instalação de 

equipamentos ou manutenção; 

o De facilidade – são caracterizados por facilitar as operações da empresa. Nesse 

caso são incluídos serviços financeiros, de seguros, 

o De consultoria/orientação – auxiliam na tomada de decisão, como serviços de 

consultoria, pesquisa e educação. 

Lovelock e Wright (2002) ressaltam a importância de se agrupar os serviços, pois 

ajudam a definir os produtos principais oferecidos pela empresa e entender as necessidades do 

cliente e da concorrência. Contudo, a classificação tradicional pode não apontar a verdadeira 

essência de cada ramo de negócios, pois a prestação de serviços pode diferir dentro de um 

mesmo ramo. Portanto, eles apontam algumas maneiras significativas de agrupar ou 

classificar os serviços, a saber: 

 Grau de tangibilidade ou intangibilidade do processo de serviço – serviço realiza tanto 

algo tangível, como refeição ou lavagem a seco, como algo mais intangível, como 

lecionar. 

 Destinatário direto do processo de serviço – existem serviços que são ligados 

diretamente aos consumidores que o compram, como corte de cabelo ou transporte 

público. E existem aqueles que podem estar ligados aos objetos das pessoas que o 

compram, como lavagem de carro, de roupa e serviços de manutenção. 

 Lugar e tempo de entrega – deve-se considerar a natureza do serviço com relação ao 

lugar onde os clientes são situados e suas preferências quanto ao momento da compra. 

Existem serviços quem encontra consumidor, como serviço de disque entrega, e 

serviços no qual o consumidor vai ao encontro do serviço, como no caso do corte de 

cabelo. 

 Personalização versus padronização – os serviços podem ser classificados como 

padronizados, ou seja, aqueles em que os clientes recebem o mesmo serviço, como 

serviço de ônibus; e podem ser personalizados, no qual são adaptados para satisfazer 

necessidades individuais dos clientes, como o serviço de corte de cabelo. 

 Natureza da relação com os clientes – existem serviços que exigem uma relação 

formal na qual o cliente é conhecido pela organização e todas as operações são 

registradas e cadastradas individualmente, como no caso do seguro ou da matrícula da 
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faculdade. Entretanto há serviços em que não se ocorre uma relação contínua, onde as 

transações são passageiras, como ônibus, salão de beleza, lavanderias e restaurantes. 

 Medida na qual a oferta e a demanda estão em equilíbrio – alguns serviços encontram 

demanda constante por seus serviços, e outros serviços enfrentam situações de 

flutuações de demandas importantes. 

 Medida na qual as instalações, equipamentos e pessoal participam da experiência de 

serviço – as instalações e equipamentos são fundamentais na parte tangível da 

prestação de serviços. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que a natureza do mix de serviços também tem 

implicações sobre como os consumidores avaliam a qualidade. Em alguns serviços os clientes 

não conseguem julgar a qualidade técnica mesmo depois de terem recebido o serviço. De 

acordo com os autores, existem produtos com alto nível de qualidades pesquisáveis, ou seja, 

características que podem ser avaliadas pelo comprador antes dele efetuar a compra. Esses são 

considerados na maioria bens – como roupas, jóias, móveis, casas, etc. Existem aqueles que 

são de alto nível de qualidades experimentáveis, ou seja, aqueles que só podem ser avaliados 

após a compra, como refeições em restaurante, cinema, férias, corte de cabelo, etc. E por 

último, aparecem os produtos e serviços com alto nível de qualidades credenciáveis, ou seja, 

aqueles que possuem características que o comprador normalmente acha difícil de avaliar 

mesmo depois do consumo. Como exemplo se tem a maioria dos serviços como assistência 

técnica, serviços públicos, consulta médica. 

Portanto, os serviços apresentam um alto nível de qualidades experimentáveis e 

credenciáveis, e com isso, apresenta um maior índice de risco. Como conseqüência, Kotler e 

Keller (2006) apontam que os consumidores costumam confiar mais nas informações do 

boca-a-boca do que em propaganda e eles dão maior importância ao preço, funcionários e 

fatores visíveis e por ultimo, eles são altamente fiéis a prestadores de serviços que os 

satisfazem. 

 

2.1.4 Serviços na Satisfação do Cliente 

 

Até alguns anos atrás as empresas prestadoras de serviços estavam atrás das empresas 

do setor industrial no que diz respeito à utilização do marketing. Kotler e Keller (2006) 

atribuem esse atraso, pois as empresas de serviços eram de pequeno porte e porque eram, na 
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verdade, profissionais liberais que não usavam marketing. Entretanto, esse quadro mudou. Os 

autores destacam que houve uma mudança de relacionamento do cliente. 

Nem todas as empresas, contudo, investiram na prestação de um serviço superior, ao 

menos, não para todos os clientes. De acordo com Kotler e Keller (2006), baseado em uma 

pesquisa da revista Business Week de 23 de outubro de 2000 mostra que a satisfação do 

cliente caiu 12,5% com relação a empresas aéreas, 8,1% aos bancos, 6,5% as lojas e 4% com 

os hotéis, de 1994 a 2000. Dentre as queixas dos clientes estão às informações imprecisas, 

funcionários desatenciosos, grosseiros ou mal treinados e longas horas de espera. Segundo os 

autores as reclamações nos serviços de atendimento ao cliente estão aumentando. 

Além desse quadro há uma diferenciação de atendimento dos consumidores. 

Antigamente, as empresas prestadoras de serviços eram atenciosas com todos os clientes, mas 

hoje elas dispõem de vários dados sobre as pessoas que podem classificar seus clientes de 

acordo com segmentos de lucro. Isso gera uma discriminação na produção de serviços. O 

relacionamento do cliente passou de democrático para meritocrático. Entretanto, Kotler e 

Keller (2006) chamam atenção que as empresas, devem prestar serviços diferenciados, porém 

devem ser cuidadosas ao declarar serviço superior, os clientes que recebem tratamento 

inferior falarão mal e prejudicarão sua reputação. Portanto, prestar serviços que maximizam 

tanto a satisfação do cliente como o lucro da empresa pode ser uma tarefa muito difícil. 

Ademais, os autores apontam como a sofisticação da escolha do consumidor e a internet como 

fatores que favorecem o consumidor no relacionamento com o cliente.  

No ponto de vista da empresa, para esta obter sucesso no longo prazo, a contribuição 

da função de produção é de suma importância (Slack et al., 2002). Os autores listam cinco 

objetivos de desempenho básicos para uma empresa obter competitividade. A melhora na 

função de produção tem como conseqüência uma vantagem baseada em produção. Os 

objetivos básicos para se obter essa vantagem são: 

 Fazer as coisas corretamente – é inconcebível o cometimento de erros. Caso a 

produção seja bem sucedida em proporcionar esse objetivo, acarreta em uma 

vantagem de qualidade para empresa; 

 Fazer as coisas com rapidez – deseja-se minimizar o tempo entre o consumidor ao 

solicitar os serviços e recebê-los. Essa vantagem é chamada de “vantagem de rapidez”; 

 Fazer as coisas em tempo – para manter os compromissos de entrega assumidos com 

seus consumidores é necessário que se entregue os serviços a tempo. O cumprimento 

desse objetivo tem como conseqüência a “vantagem da confiabilidade”; 
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 Estar preparado para mudar o que faz – necessita-se estar em condições de mudar ou 

de se adaptar as atividades de produção para enfrentar circunstancias inesperadas. Esse 

objetivo, caso seja cumprido, dá a empresa a vantagem de flexibilidade; 

 Fazer as coisas mais baratas – produzir bens e serviços a custo que possibilite fixar 

preços apropriados ao mercado e ainda permitir o retorno para a organização. Isso 

acarreta na vantagem de custo. 

No tocante ao objetivo da qualidade, este fator leva satisfação do cliente. Além disso, 

torna mais fácil a vida das pessoas envolvidas na operação. Segundo Slack et al. (2002) 

satisfazer os clientes internos pode ser tão importante quanto satisfazer aos consumidores 

externos. 

O importante é conhecer a maneira na qual o cliente avalia a satisfação ao consumir o 

serviço. Existem vários modelos que avaliam a satisfação do cliente nos serviços. Estes 

modelos serão citados em seções subseqüentes. 

Lovelock e Wright (2002) julgam o fator confiabilidade como o fator chave na 

avaliação da qualidade do serviço pelos clientes. Um serviço não confiável é um serviço 

deficiente. Se o serviço básico não realizado de maneira confiável, os clientes podem supor 

que a empresa seja incompetente e passar para outro fornecedor. 

Paladini (2000) afirma que dentre os elementos básicos da avaliação da qualidade 

estão os consumidores e clientes. Ele diferencia de maneira sutil o conceito prático de 

consumidor e cliente. A diferença entre eles é que o consumidor consome o produto hoje e o 

cliente é o chamado de consumidor em potencial. Uma organização depende hoje de seus 

consumidores para viver, mas depende de clientes para sobreviver. Então é ressaltada a 

importância crítica do cliente no perfil estratégico. 

Nos aspectos básicos do processo de avaliação, os clientes e consumidores são partes 

importantes no processo de fidelidade, investindo-se na idéia de passar o nível de 

“consumidor satisfeito” para “consumidor maravilhado”. Para Paladini (2002), há uma grande 

diferença entre o consumidor que aceita o serviço e o consumidor que o deseja. Além disso, 

outro aspecto está na percepção dos consumidores e clientes – como o consumidor considera 

suas necessidades satisfeitas e como o cliente vê perspectivas de ser atendido. Ademais, é 

importante a introdução de pesquisas motivacionais dos produtos e serviços. 

Destacada a importância do papel da satisfação cliente na avaliação do serviço 

prestado, torna-se necessário buscar de que maneira se pode avaliar a qualidade no serviço. 
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Nas próximas seções são discutidas em detalhes a qualidade no serviço e as ferramentas mais 

importantes para avaliação de serviços. 

 

2.1.5 Fidelização em Serviços 

 

Clientes insatisfeitos com o serviço de uma empresa pode ser um grande problema, 

pois pode disseminar uma reputação negativa para esta. Lovelock e Wright (2002) questionam 

se apenas a satisfação do cliente é o suficiente no mundo dos negócios.  Ele argumenta que 

clientes satisfeitos ou indiferentes podem ser atraídos por concorrentes. No entanto, um 

cliente que tem preferência e encantamento pelo serviço é mais propenso a permanecer fiel 

independente de ofertas competitivas atraentes. Então é necessário avaliar de que maneira o 

cliente pode se manter fiel a uma marca de um serviço. 

Para Seybold (2002) apud Oliveira et al. (2009), a fidelidade do cliente não está 

estritamente atrelada a marca, mas residente nas experiências que os serviços proporcionaram. 

Ele aponta a experiência como o cerne de uma marca. A criação de uma marca e a experiência 

do cliente no consumo desta são fatores chave para as empresas conquistarem o sucesso com 

seus produtos ou serviços. 

Kotler (2000) e Slack et al. (2002), afirmam que, para as empresas manterem seus 

clientes precisam criar valor através de programas de fidelidade. Estes atraem e fortalecem 

vínculos dos clientes. Eles defendem que o atendimento personalizado transforma os clientes 

em preferenciais com tratamento individualizado.  

Baseado no trabalho de Oliveira et al. (2009) são classificadas sete categorias de  

evolução da fidelidade dos clientes: 

 Clientes prospects - o perfil das pessoas combina com o que a empresa procura; 

 Clientes experimentadores - pessoas interessadas no negocio, mas não o realizam 

efetivamente; 

 Clientes eventuais: - são clientes satisfeitos com as necessidades por um dado período, 

porém não têm plena confiança nos serviços; 

 Clientes regulares – possuem uma tradição de maior tempo de consumo e tem 

confiança consolidada no serviço oferecido; 
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 Clientes defensores - são comprometidos, defendem a marca e disseminam 

informações positivas e também fará reclamações para melhoria das empresas. 

Enfim, o grau de fidelização aumenta de acordo com a intensidade do relacionamento 

do cliente com a empresa. 

Para o desenvolvimento da fidelidade do cliente, a empresa deve gerar uma 

combinação de preço, qualidade e confiabilidade. No entanto, é preciso tempo e 

paciência para desenvolver a confiança de um cliente, mas uma vez conquistada a 

confiança, ocorrerão benefícios de longo prazo relacionados à fidelização dos 

clientes. (Oliveira et al, 2009. P.89) 

 

No trabalho de Jones et al. (2010) são classificados três formas de comprometimento 

do consumidor na realização do serviço. Estas formas são: comprometimento afetivo, 

comprometimento normativo e comprometimento continuado. O comprometimento afetivo é 

definido como uma medida na qual o consumidor é psicologicamente ligado a organização do 

serviço no sentido de ser um sentimento favorável na organização. Comprometimento 

normativo é o grau no qual o consumidor está ligado a organização por possuir um sentimento 

de obrigação. Por exemplo, pode se sentir obrigado em utilizar um serviço de jardinagem se o 

dono do serviço é um amigo. Este nível de comprometimento está relacionado com o 

comportamento altruísta do consumidor. Por fim, o comprometimento continuado é o nível no 

qual o consumidor está ligado a empresa no sentido de perceber os custos associados a perda 

desse relacionamento. Ou seja, o consumidor não tem alternativas em encontrar outras 

organizações. 

Como resultado do trabalho, o comprometimento afetivo é a principal força que 

conduz a resposta do consumidor na lealdade nos serviços. Como implicações, os 

administradores devem focar primeiramente em gerar comprometimento afetivo, lembrando 

que os comprometimentos normativos e continuados também desempenham um papel 

importante para gerar resposta desejável do consumidor. 

O modelo de atendimento é uma característica específica, que diferenciará a empresa 

no mercado e possibilitará obter fidelidade do usuário (PALADINI, 2000). Goulart et al. 

(2006) afirmam que a satisfação é o principal resultado da atividade organizacional e está 

ligado ao comportamento do consumidor. Uma característica importante está na pós-venda. 

Quanto maior for o grau de satisfação do cliente, maior será a probabilidade de repetição da 

compra e maior será a probabilidade de outros consumidores recomendados por outros 

ficarem satisfeitos com o serviço. Sendo assim, o grau de satisfação e a fidelização dos 

clientes são componentes importantes de diferenciação. A Figura 2.2 elaborada por Zeithaml 
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et al. (1990) apud Goulart et al. (2006)  resumem essa dinâmica da satisfação do consumidor 

perante o serviço prestado. 

 
Figura 2.2: Expectativas versus percepção do consumidor 

Fonte: Adaptada de Zeithaml et al. (1990) apud Goulart et al. (2006). 

 

Essa visão é confirmada por Lovelock e Wright (2002), que além da qualidade, a 

empresa pode colher frutos da vantagem competitiva e lucro. Como é mostrado na Figura 2.3 

abaixo que esquematiza o que é fornecido pela satisfação do cliente. Níveis mais altos de 

satisfação resultam em maior fidelidade. Segundo os autores é mais lucrativo no longo prazo 

manter bons clientes do que constantemente atrair e desenvolver novos clientes para substituir 

os que saem. Clientes muito satisfeitos disseminam informações positivas sobre o serviço, e 

com isso o custo de atração de novos clientes é reduzido. 
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Figura 2.3: Benefícios da satisfação do cliente e qualidade do serviço 

Fonte: Lovelock e Wright (2002) 

 

 

2.2 Qualidade em Serviço 

 

De acordo com Paladini (2000), a produção de serviços, ao contrário do caso 

industrial, não há possibilidade de se separar, com nitidez, o processo produtivo da prestação 

de serviço – ambos se confundem. Com isso, em um ambiente de serviços e gestão de 

qualidade centra-se fundamentalmente na interação com o usuário. O autor incorpora a gestão 

de qualidade de acordo com as características dos serviços apresentadas em seções anteriores. 

As características da gestão de qualidade nos serviços são: 

 Os processos de serviços não possuem informações objetivas a respeito das operações. 

Nesse caso a gestão de qualidade desses processos deve ser flexível e adaptável a 

momentos e situações; 

 A gestão de qualidade é direcionada para ações que busquem maior com o cliente, 

através de definição de seus interesses, preferências, exigências, necessidades, 

conveniências, etc. Então, a gestão de qualidade prioriza respectivamente a eficácia, a 

eficiência e a produtividade. 
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 Nesse ambiente, a gestão de qualidade enfatiza o direcionamento da empresa para um 

modelo específico de relacionamento com o cliente. Isso enfatiza que a qualidade 

resulta do modelo de interação com o cliente. 

 A interatividade é uma ferramenta na gestão de qualidade. Em serviços e métodos, 

ocorre pequeno número de atividades de suporte e grande interação com o cliente.  

 Como o serviço não pode ser estocado, é requerido um modelo de gestão que torne a 

oferta adequada a demanda. A gestão de qualidade evita que se encontrem situações 

de excessos de demanda e/ou de oferta, por meio de um processo de flexibilização. 

Para Lovelock e Wright (2002), embora qualidade de serviço e satisfação de clientes 

sejam conceitos semelhantes, não são exatamente a mesma coisa. Qualidade de serviço é uma 

visão cognitiva dos clientes no longo prazo sobre a entrega de serviços de uma empresa. 

Satisfação do cliente é definida como uma reação emocional de curto prazo a uma experiência 

específica do serviço. 

Las Casas (2000) afirma que a qualidade nos serviços está ligada com a satisfação do 

cliente. Segundo ele, um cliente satisfeito com o serviço percebe um serviço de qualidade. 

Isso é percebido em qualquer situação do serviço, como a solução de um problema, o 

atendimento de uma necessidade ou de qualquer outra expectativa. Para gerar satisfação o 

administrador deverá trabalhar com as expectativas dos clientes. Para gerar satisfação do 

cliente deverá haver uma igualdade entre a prestação de serviços com a expectativa do 

consumidor. Caso contrário, ou seja, se o consumidor possuir grande expectativa e o serviço 

não apresentar conformidade com esta, não haverá satisfação. 

Para o referido autor, outro componente do marketing de serviços com qualidade é a 

percepção da qualidade. Existem casos em que o profissional bem preparado e com 

experiência nos serviços tem a ciência que pode oferecer serviço de qualidade, entretanto o 

cliente poderá não perceber e avaliar de forma errônea o serviço. Como solução, é importante 

para empresa prestar serviço de qualidade que se monitore como o cliente está recebendo o 

serviço na forma de pesquisa e conversas diretas. Para desenvolver serviços com qualidade é 

necessário para o administrador realizar os seguintes procedimentos: pesquisar, estabelecer 

uma cultura, desenvolver treinamento, criar um clima organizacional com o marketing 

interno, comunicar o plano e estabelecer mecanismos de controle.  

Las Casas (2000) desenvolveu um modelo para implantação de marketing de serviços 

com qualidade que considera os dois lados, do componente estratégico que alinha os recursos 
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da empresa a seu mercado e da estratégia interna para implantação de programas de 

qualidade. 

Entretanto, em Paladini (2000) argumenta-se que existem equívocos ao definir um 

modelo de gestão da qualidade voltado para serviços. Os mais comuns são: 

 A idéia persistente de que existem serviços de menor importância e com isso são 

menos dependentes de boa qualidade. Por exemplo, as áreas menos nobres como 

atendimento dos bancos destinados a clientes de baixa renda; 

 Os serviços não requerem tecnologia. A automação dos serviços é considerada um 

contraponto desta idéia errônea; 

 Serviços dispensam aporte de capital. Para sobrepor essa idéia é necessária a 

diferenciação. Para isso, é preciso de investimentos de grande porte; 

 Associação da prestação de serviços a ações de pequena escala. O autor argumenta que 

uma empresa de turismo que pensa desta forma dificilmente sobreviverá; 

 O serviço dispensa estudo, análise e pesquisa. Como conseqüência não se ganha 

dinheiro com ações estratégicas 

O autor ressalta ainda que, em ambientes de serviços, mantêm-se o mesmo conceito da 

qualidade utilizado em ambientes industriais. Entretanto, o diferencial está na estratégia. 

Como as expectativas dos clientes são verdadeiros padrões de julgamento da qualidade 

dos serviços, Berry e Parasuraman (1991) apud Kotler e Keller (2006) propõem que os 

gerentes de marketing se façam das seguintes perguntas ao tentar gerenciar e exceder essas 

expectativas: 

1. Nós nos esforçamos para proporcionar ao cliente uma idéia do nosso serviço?  

2. Desempenhar o serviço sempre do modo certo é uma das maiores prioridades da 

nossa empresa? 

3. Nós nos comunicamos efetivamente com os clientes? 

4. Surpreendemos nossos clientes durante a entrega do serviço? 

5. Nossos funcionários consideram os problemas na entrega do serviço como 

oportunidades para causar boa impressão aos clientes? 

6. Avaliamos e melhoramos continuamente nosso desempenho e o comparamos com 

as expectativas dos clientes? 
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Com isso, deve-se sempre apresentar um desempenho acima do nível adequado de 

serviço, aproveitar todas as oportunidades para exceder o nível de serviço desejado. 

Para Slack et al. (2002) existem vários aspectos nos quais os melhoramentos na 

qualidade podem afetar outros aspectos do desempenho na produção. Entre estes aspectos 

destacam-se a imagem melhor, custo de serviços menores, custos de inspeção e testes 

menores, custos de garantia e reclamações menores, resultando em produtividade maior e 

menores custos de operação levando assim a lucros maiores. 

Apesar da revolução da qualidade, não existem definições claras ou consensuais sobre 

o que qualidade significa. Segundo Garvin (1992) é possível categorizar as definições em 

cinco abordagens de qualidade: a abordagem transcendental, a abordagem baseada em 

manufatura, a abordagem baseada no usuário, a abordagem baseada no produto, e a 

abordagem baseada no valor. 

Com isso ressaltou-se a influência da qualidade nos serviços. Destaca-se também que 

as empresas devem investir em qualidade, porque serviços produzem riqueza, empregos e 

renda e tem um grande potencial na economia de qualquer país. 

 

2.3 Avaliação da Qualidade em Serviços 

 

Como se pode perceber, a qualidade de serviços é um importante diferencial e, por 

isso, deve ser constantemente avaliada. Uma empresa pode conduzir sua avaliação tanto de 

forma interna, entre os funcionários, como também de forma externa, junto aos clientes (LAS 

CASAS, 2000). Um ambiente econômico favorável aos serviços e uma busca da satisfação do 

cliente que resulte na fidelização, é necessário empreender esforços em relação a mensuração 

da qualidade nos serviços prestados. Como primeira análise, cita-se Lovelock e Wright 

(2002). Segundo os autores, para melhorar os níveis de satisfação do cliente, uma empresa 

deve inicialmente conhecer a clientela a nível de satisfação. Uma maneira comum de medir 

satisfação é aplicar um questionário aos clientes e com ele identificar quais fatores são 

importantes em sua satisfação, em seguida avaliar o desempenho de um fornecedor de 

serviços e sés concorrentes nesses fatores. As empresas, no geral, utilizam uma escala de 

cinco pontos para medir a satisfação do cliente, com os seguintes valores: 

1 = muito insatisfeito 

2 = relativamente insatisfeito 
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3 = indiferente 

4 = relativamente satisfeito 

5 = muito satisfeito 

Os resultados dessa pesquisa mostram uma estimação de clientes que são fieis a 

empresa, bem como aqueles que estão propensos a desistir. 

Uma vez conhecida a satisfação do cliente, o próximo passo é decidir as estratégias 

mais adequadas para aumentar os níveis de satisfação. Caso a satisfação do cliente seja de 2 

ou 3, é indício de que há um problema na entrega de serviços básicos da empresa, sendo 

necessária a certificação de que o produto básico cumpre os padrões definidos pelo cliente. 

Notas 3 ou 4, provavelmente estão contentes com o serviço básico, porém gostariam de ter um 

conjunto consistente de serviços suplementares que tornem o produto básico mais eficaz ou 

mais fácil de usar. 

Paladini (2000), por sua vez, argumenta que a avaliação de qualidade centra-se apenas 

em elementos, ou seja, não há pontos de controle específicos que possam ser identificados. 

Ele ressalta que os elementos devem envolver sempre a interação com o usuário. Não se 

aplicam ações corretivas na avaliação, mas sim preventivas baseadas em informações 

análogas ocorridas no passado. Para o cliente, a avaliação do serviço depende de como ele 

próprio se relaciona com a empresa – por exemplo, pelo suporte que recebe durante e após o 

serviço. Portanto, não há forma de avaliar o serviço antes de ele ser prestado, não havendo 

meios de obter amostras de serviços. 

Para avaliar os serviços utilizam-se algumas ferramentas, neste presente trabalho serão 

abordados os instrumentos de avaliação da qualidade de serviço baseado em GAP, escala 

SERVQUAL, fatores críticos de sucesso e o modelo de Kano de satisfação do cliente. O 

primeiro modelo foi implantado por Parasuraman et al (1985), o trabalho dos autores foi 

pioneiro na medição de qualidade do serviço. Eles afirmam que a satisfação do cliente é 

função da diferença (Gap) entre a expectativa e o desempenho. O segundo modelo – escala 

SERVQUAL, advém de uma conclusão importante do trabalho de Parasuraman et al. (1985), 

a qual indica que os clientes utilizam os mesmos critérios para avaliar a qualidade de qualquer 

serviço prestado. Esses critérios foram sintetizados em 10 dimensões de qualidade. Baseado 

nessas dimensões, Parasuraman et al. (1988) apud Salomi et al. (2005) desenvolveram um 

questionário chamado de escala SERVQUAL, que utiliza as diversas ocorrências de 

satisfação por meio do modelo Gap. O primeiro modelo é considerado conceitual. O segundo, 

por sua vez, é um complemento do modelo de Gap. 
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O terceiro método de avaliação da qualidade nos serviços mostra os pontos do serviço 

que deve correr de uma maneira adequada, a fim de não comprometer o resultado e a 

qualidade nos serviços (Gambôa e Filho, 2003). Este método difere-se dos primeiros, pois 

este diagnostica a importância relativa dos fatores competitivos através de implantação de 

questionários aos executivos da empresa e não nos consumidores. Através deles são 

identificados os fatores ganhadores de pedidos, fatores qualificadores e os critérios menos 

importantes. Finalmente, o último modelo de mensuração da qualidade nos serviços é o 

modelo de Kano. Este modelo possui semelhança com os demais, entretanto, na sua essência, 

é baseado na teoria de satisfação no trabalho. De acordo com ERTO et al. (2011) ele é 

utilizado para investigação da efetividade dos cinco atributos de qualidade na satisfação do 

consumidor - básicos: obrigatórios, unidimensionais, atrativos, indiferentes e reversos. Nas 

seções subseqüentes analisam-se em detalhes cada uma das ferramentas, enaltecendo suas 

características e diferenças entre elas. 

 

 

2.3.1 Avaliação da qualidade de serviço baseado em GAP 

 

Vários autores como Lovelock e Wright (2002), Las Casas (2000), Miguel e Salomi 

(2004) e Goulart et al. (2006) citam Parasuraman et al. (1985) que propuseram uma 

mensuração da avaliação da qualidade no serviço, baseado no modelo de satisfação. Essa 

medição propõe que a satisfação do cliente é uma função da diferença entre a expectativa e o 

desempenho. Essa diferença é chamada de Gap, que além de ser uma medida da satisfação do 

cliente, também seria uma medida da qualidade do serviço em relação a uma dimensão 

específica (MIGUEL e SALOMI, 2004). Esse modelo é considerado por Goulart et al. (2006) 

apenas como conceitual. 

Para testar a ferramenta, Parasuraman et al. (1985) realizaram um estudo exploratório 

no qual envolveu entrevistas com executivos de grandes empresas americanas de quatro tipos 

diferentes de serviços: banco varejista, cartão de crédito, corretagem de ações, reparo e 

manutenção. Dentre os objetivos do estudo de caso está em determinar as discrepâncias 

(lacunas) e os pontos comuns entre a percepção dos clientes e dos responsáveis pelo 

marketing das empresas. O resultado da pesquisa é ilustrado na Figura 2.4. Nela pode-se 

perceber que existem duas partes, uma representa o consumidor e a outra representa a 
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empresa prestadora de serviços. Os gaps identificados são discutidos pelos autores da seguinte 

forma: 

 Gap 1: representa o diferencial entre a percepção do cliente e a percepção da gerência. 

Esta lacuna ilustra que pode acontecer de uma empresa ser considerada de alta 

qualidade pelos executivos, porém os consumidores não compartilham dessa visão, 

pois a percepção destes é diferente da gerência; 

 Gap 2: consiste na diferença entre a percepção gerencial sobre as expectativas dos 

clientes com as especificações da qualidade dos serviços. Apesar da gerencia conhecer 

as expectativas do consumidor, existem restrições como limitações de recursos, 

insuficiência e mau gerenciamento do planejamento, condições de mercado, entre 

outros. Estas limitações impedem que os gestores realizem um serviço de alta 

qualidade. 

 Gap 3: mede a discrepância entre os padrões e especificações da empresa e o que é 

realmente fornecido ao cliente. Esta lacuna retrata que as empresas de serviços são 

altamente dependentes do contato interpessoal para o fornecimento de seus serviços. 

 Gap 4: considera a discrepância entre a promessa realizada pelos meios de 

comunicação e o que realmente é oferecido. Uma propaganda que não condiz com o 

que realmente é oferecido gera uma distorção na expectativa do cliente, e assim uma 

redução no nível de percepção da qualidade do serviço. 

 Gap 5: é a lacuna entre o serviço percebido e o serviço esperado. É considerado o Gap 

em função dos outros Gaps. Com isso, uma boa percepção de qualidade dos serviços 

pelo cliente é uma minimização da magnitude dos outros Gaps. 
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Figura 2.4: Modelo Gap de qualidade de serviços 

Fonte: Parasuraman et al. (1985) apud Miguel e Salomi (2006) 

 

Ainda na pesquisa percebe-se outra conclusão. Os consumidores utilizam os mesmos 

critérios para chegar a um julgamento sobre a qualidade do serviço prestado. Esses critérios 

são divididos em 10 categorias chamadas de dimensões da qualidade, a saber: confiabilidade, 

presteza, competência, acessibilidade, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, 

entendimento/conhecimento do cliente, aspectos tangíveis. Segundo Miguel e Salomi (2004), 

estas dimensões representam os pontos críticos na prestação de um serviço, e que são 

possíveis causadores da discrepância entre expectativa e desempenho. 
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2.3.2 Escala SERVQUAL 

 

Como mencionado no tópico anterior o modelo de Gap de qualidade de serviços é 

apenas um modelo conceitual.  

Las Casas (2000) afirma que as ferramentas são normalmente utilizadas para avaliação 

interna. O autor afirma, porém que é necessário também medir as reações dos clientes. Para a 

avaliação do serviço os clientes consideram os seguintes fatores: 

 Tangibilidade – os clientes avaliam através de evidências fisicamente visíveis dos 

prestadores de serviços, como escritórios, layout, equipamentos e máquinas utilizados, 

aspectos de higiene e aparência dos funcionários; 

 Confiança – refere-se recepção do serviço por parte do cliente ser feito de forma 

segura e correta; 

 Responsividade – boa receptividade e atenção do prestador de serviço ao cliente são 

avaliadas pelo cliente; 

 Autoconfiança – os clientes observam a capacidade dos prestadores de serviços de o 

prestarem gerando confiança por meio de conhecimento e cortesia; 

 Empatia – a avaliação do cliente se dá pelo cuidado, atenção individualizada, no 

intuito de prestar serviços adaptados às reais necessidades de cada um. 

Através desses critérios e com o propósito de analisar a qualidade no serviço por parte 

dos clientes, foi desenvolvido um teste denominado SERVQUAL. Este teste tem como 

objetivo medir a qualidade dos serviços com base em uma comparação da expectativa do 

cliente com a avaliação do serviço recebido. De acordo com Lovelock e Wright (2002) a 

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

sensibilidade, segurança e empatia.  

Então foi elaborado um questionário cujos clientes preenchem uma série de escalas 

que medem suas expectativas em relação a uma determinada empresa com relação aos fatores 

específicos citados anteriormente por Las Casas (2000) e Lovelock e Wright (2002). Dentre 

cada fator encontram-se vários itens medidos em uma escala de sete pontos que vão de 

concordo inteiramente até discordo plenamente. Num segundo momento eles registram suas 

percepções do desempenho real do serviço no tocante a essas mesmas características. Quando 

as notas de desempenho percebido são inferiores às expectativas, é um sinal de baixa 
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qualidade; o contrário indica boa qualidade. A aplicabilidade dessa ferramenta é bastante 

ampla e é adaptável para diversos setores. 

Miguel e Salomi (2004) realizaram uma revisão de literatura sobre os principais 

modelos e conceitos propostos na literatura referentes à mensuração da qualidade de serviços 

externos. Eles apresentam modelos como o GAP, SERVQUAL e SERVPERF, os quais 

medem a qualificação e realizam um comparativo entre eles, destacando as principais 

características, bem como a área de aplicação dos modelos. Nas conclusões do trabalho 

destaca-se que não existe um consenso na literatura quanto ao modelo apropriado para a 

mensuração da qualidade dos serviços. Ademais, não se tem um senso comum referente à 

relação de causalidade entre qualidade dos serviços e satisfação de clientes. 

Machado et al. (2006) verificam os determinantes da qualidade de serviços em 

empresas fast food. Para desenvolver tal análise, utilizou-se o instrumento SERVQUAL 

adaptado ao setor em questão e também realizou um teste com 120 consumidores. Os 

resultados mostraram que a empresa pesquisada satisfaz os consumidores no que tange as 

duas dimensões de qualidade e tem uma avaliação negativa para as outras quatro, o que indica 

que ações de melhoria devem ser tomadas para satisfazer os consumidores. 

Salomi et al. (2005) realizaram um estudo comparativo entre os instrumentos 

SERVQUAL e SERVPERF. E como resultados não foram encontradas diferenças 

significativas entre os instrumentos estudados e comparáveis aos resultados da literatura. Os 

autores concluem que o uso desses instrumentos para medida de qualidade do serviço de 

manutenção da empresa foi viável. 

 

2.3.3 Fatores Críticos de Sucesso 

De acordo com Rockart (1979) é notória a importância de acesso a dados pertinentes 

as funções e responsabilidades dos gerentes no mundo complexo dos negócios. Com isso, é 

necessário identificar de forma precisa qual informação é de fato necessária. Desta forma, 

utiliza-se o método Fatores Críticos de Sucesso (FCS). 

Como definição desse método se tem o de pequenas áreas críticas de atividades no 

qual os resultados favoráveis são necessários, para que um gerente em particular atinja seus 

objetivos. Uma vez identificadas às áreas consideradas críticas, o gerente deverá ter as 

informações apropriadas para determinar se os eventos estão transcorrendo suficientemente 

bem em cada área. 
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Oakland (1994) apud Gambôa e Filho (2003) interpreta de maneira mais geral o FCS. 

Eles consideram que os FCS são os fatores-chave que a organização deve ter. Esses fatores 

reunidos podem realizar a missão. Eles não são diretamente controláveis, entretanto 

direcionam e fornecem os critérios de sucesso. De acordo com os autores, foram encontrados 

dois exemplos na literatura - Comprometimento e Suporte da Alta Administração e Gestão da 

Mudança e Comunicação. 

Segundo Rockart (1979), é sugerido um método empírico realizado de maneira 

simples, chamado de “New CSF Method”. Esta técnica é baseada em entrevista com altos 

executivos da organização em duas ou três etapas. Na primeira os objetivos dos executivos 

são identificados e depois os FCS que subjazem os objetivos são discutidos. As inter-relações 

entre os FCS e os objetivos são discutidas e refletidas para maior classificação ou 

determinação no qual a FCS podem ser combinados, eliminados, ou até mesmo, novamente 

identificados. 

A segunda etapa serve para revisar os resultados da primeira e a formulação de uma 

proposta consolidada. Então, os executivos discutem novamente o tema e os FCS são 

revisados, buscando-se um consenso. Um terceiro momento pode ser necessário para obter 

um acordo final nas medidas FCS. 

Conforme Slack et al. (2002) uma forma especialmente útil de determinar a 

importância relativa dos fatores competitivos é distinguir os fatores ganhadores de pedidos e 

qualificadores. Com isso, eles definem FCS da seguinte forma: 

 Fatores ganhadores de pedidos – são os que direta e significativamente contribuem 

para a realização e um negócio, para conseguir um pedido. Os consumidores 

consideram como razões-chaves para comprar o produto ou serviço. Portanto, 

aumentar o desempenho no fator ganhador de pedidos resulta em mais pedidos ou 

melhora a probabilidade de ganhar mais pedidos;  

 Fatores qualificadores – são aqueles aspectos da competitividade nos quais o 

desempenho da produção deve estar acima de um nível determinado, para não gerar 

nenhum questionamento do cliente; 

 Critérios menos importantes – são critérios que nem se encaixa nos fatores 

qualificadores e nem nos fatores ganhadores de pedidos. Com isso, não influenciam o 

cliente de forma significativa. 
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Segundo os autores, a empresa que estiver abaixo do nível qualificador, não nem 

considerada como fornecedora potencial por muitos consumidores. Acima do nível 

qualificador, a empresa será considerada, porém irá se diferenciar pelo seu desempenho nos 

fatores ganhadores de pedidos. Qualquer melhora nos fatores qualificadores, acima do nível 

qualificador, provavelmente não acrescentará benefício competitivo relevante. 

 

2.3.4 Modelo de KANO para medição da satisfação do cliente 

 

Na década de 1980 o professor Noriaki Kano postulou o modelo de avaliação e 

qualidade chamado Modelo de Qualidade Atrativa e Obrigatória. Segundo Löfgren et al. 

(2011), Kano se baseou na teoria de Herzbergs et al (1959) apud Löfgren et al. (2011) que é a 

teoria de dois fatores para satisfação no trabalho. Segundo os autores, foi a primeira a 

introduzir a distinção entre satisfação e insatisfação. Na essência, essa teoria de ciência do 

comportamento postula que os fatores que causam insatisfação no trabalho são diferentes dos 

fatores que causam satisfação.  

O Modelo de Kano é bastante utilizado em indústrias como uma ferramenta efetiva e 

útil para classificar as necessidades dos consumidores. É também comumente utilizado no 

processo de desenvolvimento de um produto ou serviço no intuito de investigar o impacto da 

efetividade de vários atributos de qualidade na satisfação do consumidor (ERTO et al., 2011). 

Na prática, segundo os autores, o modelo permite a identificação de cinco categorias: básicas: 

obrigatória, unidimensional, atrativa, indiferente e reversa. Essas categorias de elementos de 

qualidade de produtos e serviços dizem respeito ao relacionamento entre a efetividade e a 

satisfação do consumidor. 

Com relação às outras categorias, Löfgren et al. (2011) comentam que para alguns 

atributos, a relação é positiva assimetricamente, positiva linear, negativa assimetricamente, 

não existente, ou negativa linear. Tudo depende da natureza da relação. 

Tontini e Zanchett (2010) afirmam, no entanto, que o Modelo de Kano propõe que a 

relação entre o desempenho com os atributos e a satisfação geral do cliente é, na verdade, não 

linear, classificando os atributos como obrigatórios, unidimensionais, atrativos e neutros. 

Tontini e Sant’ana (2007) discorrem sobre esses atributos que influenciam na satisfação do 

cliente com maior propriedade 
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 Atributos obrigatórios – preenchem as funções básicas de um produto. Caso haja a 

ausência ou falha no desempenho desses atributos, o cliente ficará bastante 

insatisfeito. Entretanto, caso esteja presente ou tiverem o desempenho suficiente, não 

trarão satisfação, ou deixarão o cliente indiferente quanto ao serviço. Devido à 

expectativa do consumidor a esses atributos e a visão deles como requerimentos 

básicos, estes provavelmente não mencionarão quando ele for perguntado sobre os 

atributos de qualidade (LÖFGREN et al., 2011). Como exemplo desses atributos, 

menciona-se a limpeza de algum estabelecimento de serviços. O cliente certamente 

reclamará e deixará de freqüentar o local se este não possuir higiene, porém não se 

sentirá satisfeito se este se apresentar limpo; 

 Atributos unidimensionais – também chamados de atributos de desempenho ou 

chaves. A satisfação é diretamente proporcional ao nível de desempenho. Ou seja, 

quanto maior o nível de desempenho, maior será a satisfação do cliente, e vice-versa. 

De acordo com Löfgren et al., (2011), esses atributos resultam em satisfação quando 

estão presentes e insatisfação quando estão ausentes. Esses atributos são aqueles que o 

cliente pode ou não mencionar durante a entrevista e que as companhias competem 

para ganharem fidelidade dos consumidores. Tontini e Sant’ana (2007) exemplificam 

esses atributos no caso do consumo de combustíveis dos automóveis, pois usualmente 

os consumidores demandam esses atributos explicitamente; 

 Atributos Atrativos – são também chamados de excitantes. Como já mencionado, 

esses atributos são fator chave para obter satisfação do cliente. Caso o desempenho do 

atributo seja superior, é muito provável que o cliente se sinta satisfeito. Todavia, eles 

não se sentem insatisfeitos caso os atributos não forem atendidos. Esses atributos 

podem ser descritos como fatores de surpresa. Como exemplo se tem um serviço de 

bordo de um vôo que oferece uma lembrança adicional aos passageiros, isso 

provavelmente trará muita satisfação. Porém, se esta lembrança não for oferecida, não 

trará insatisfação. Segundo Tontini e Sant’ana (2007) os atributos atrativos não são 

explicitamente expressos e nem esperados pelo cliente. 

Outros atributos considerados menos importantes ou chamados de atributos de 

qualidades indiferentes e atributos de qualidade reversa (LÖFGREN et al., 2011). O atributo 

reverso se refere a um alto grau de avanço que resulta em insatisfação, ou seja, eles geram 
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mais satisfação se ausentes, existindo ainda os neutros e os questionáveis que indicam 

respostas incorretas, quando o cliente não entendeu a pergunta. 

A criação de qualidade atrativa era relativamente negligenciada devido ao foco dos 

especialistas de qualidade na eliminação de coisas que foram feitas de forma equivocada, ou 

seja, nos atributos básicos. Para Fundin e Nillson (2003) a teoria da qualidade atrativa prevê 

que o atributo da qualidade seja dinâmico, ou seja, no tempo um atributo irá mudar de gerador 

de satisfação, para gerador de insatisfação. Em Kano et al. (2001) apud Fundin e Nillson 

(2003) usa o controle remoto de uma TV como exemplo de um atributo que no início dos anos 

80 era um gerador de satisfação mas hoje é um gerador de insatisfação. Na aplicação do 

questionário de Kano, o controle remoto era um atributo atrativo em 1983, unidimensional em 

1989 e um atributo básico em 2001. 

A Figura 2.5 a seguir ilustra a dinâmica dos atributos mencionados anteriormente. 

Como se podem ver os desempenhos atrativos e obrigatórios e a satisfação do cliente 

apresentam uma relação não linear.  

 

 

Figura 2.5: Modelo Kano de Qualidade Atrativa e Obrigatória 

Fonte: Matzler et at apud Tontini e Sant’ana (2007). 
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Wittel, Lofgren e Gustafsson (2011) analisam detalhadamente a qualidade atrativa, 

que se refere aos atributos que frequentemente surpreende e encanta consumidores. Esses 

atributos são usados para melhorar a satisfação do consumidor, porém quando ocorrem falhas, 

a insatisfação do consumidor não é afetado. Isso corrobora com a teoria de Herzbergs. Os 

autores chamam atenção da necessidade de novos métodos e ferramentas que são designados 

para contribuir com idéias atrativas. De acordo com Löfgren e Wittel (2008) apud Wittel, 

Lofgren e Gustafsson (2011) é mostrado que existem poucos trabalhos empíricos na criação 

de qualidade atrativa. Ainda é retratado que existe uma dificuldade em descrever o papel do 

consumidor na criação de qualidade atrativa. 

Erto et al. (2011) afirma que o método de classificação dos elementos de qualidade no 

modelo de Kano é baseado em um questionário ao cliente, o qual contém um conjunto de 

pares questões funcionais e disfuncionais para cada elemento de qualidade no serviço ou 

produto. Ou seja, consiste-se de um questionário construído com duas questões hipotéticas 

para cada atributo, uma de suficiência e outra de insuficiência A classificação final dos 

elementos da qualidade do serviço ou produto é obtida através de uma análise estatística dos 

resultados de todos os respondentes.  

Sobre o questionário, uma questão em cada par de perguntas sobre os sentimentos dos 

clientes no caso de cumprimento de um atributo (chamado de questão funcional) e outra 

questão que pergunta sobre os sentimentos no caso de não cumprimento de um atributo 

(questão disfuncional). 

 

Um exemplo de como pode ser apresentada a questão da pesquisa ao cliente: 

 

Questão funcional (Positiva) 

Como você se sente se a atualização do sistema de rastreamento for constante? 

 

a) Muito Satisfeito 

b) Desejaria e gostaria 

c) Isso é indiferente 

d) Conviveria com ele 

e) Insatisfeito 

 

Questão disfuncional (Negativa) 

Como você se sente se a atualização do sistema de rastreamento for inconstante? 
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a) Muito Satisfeito 

b) Desejaria e gostaria 

c) Isso é indiferente 

d) Conviveria com ele 

e) Insatisfeito 

 

A identificação dos atributos são feitas conforme a Tabela 2.1 do gabarito do 

questionário de Kano que identifica: 

A – Atrativos 

O – Obrigatórios 

U – Unidimensionais 

N – Neutros 

R – Reversos 

Q – Questionáveis 

 

Tabela 2.1: Gabarito do questionário de Kano 

FUNCIONAL 

Questão Positiva 

(Suficiência ou presença) 

DISFUNCIONAL 

 

Questão Negativa (Insuficiência ou 

Ausência) 

M
u

it
o
 S

a
ti

sf
ei

to
 

D
es

ej
a
ri

a
 e

 g
o
st

a
ri

a
 

Is
so

 é
 i

n
d

if
er

en
te

 

C
o
n

v
iv

er
ia

 c
o
m

 e
le

 

In
sa

ti
sf

ei
to

 

Muito Satisfeito Q A A A U 

Desejaria e gostaria R N N N O 

Isso é indiferente R N N N O 

Conviveria com ele R N N N O 

Insatisfeito R R R R Q 
          

 Fonte: Adaptado de Tontini e Theiss (2005) 
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Em caso de imprecisão na classificação do atributo, Matzlet et at apud Erto et al 

(2011), propõem uma técnica  de desempate, onde a hierarquia segue a seqüência em que 

O>U>A>N, baseada na satisfação do cliente, buscando evitar a insatisfação. 

Uma das fases mais complexas na aplicação deste modelo para avaliação da satisfação 

dos clientes, é a caracterização dos atributos, que mesmo avaliando considerando os vários 

tipos de clientes e baseado no conhecimento dos profissionais que oferecem o serviço, ainda 

assim podem existir atributos de grande importância para o cliente que não constaram em um 

determinado questionário (MIKULIC E PREBEZAC, 2011). 

 

Sendo o questionário composto de questões funcionais e disfuncionais como já 

mencionado, uma das melhores formas de conhecer o que de fato satisfaz os clientes, é 

analisar um a um conforme figura 2.6. Neste exemplo, analisando as respostas das questões 

funional (1a) e disfuncinal (2a) no gabarito, apresentam-se as respostas como sendo 

considerado um atributo (O) Obrigatório, onde sua presença não traz satisfação, pois se 

considera uma obrigação, porém, sua ausência traz insatisfação.  

 

 

Figura 2.6: Analise da Utilização do Modelo de Kano 
Fonte: A Autora (2011) 

 

Tendo identificado que o atributo atualização do sistema é considerado uma obrigação 

para empresa prestadora de serviços, esta deve analisar suas ferramentas atuais, medir a 

qualidade deste serviço e agir de forma preventiva para evitar a satisfação de seus clientes. 
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Classificar as necessidades dos clientes nas categorias de Kano permite o 

gerenciamento para focar esforços onde os consumidores irão notar os efeitos. Uma estratégia 

de qualidade efetiva deve garantir o cumprimento de todos os atributos básicos, ser 

competitivo com os líderes de mercado nos atributos unidimensionais, e diferenciar incluindo 

alguns elementos atrativos (ERTO et al., 2011). 

O próprio autor citado anteriormente tem algumas ressalvas. Após realizar uma 

revisão de literatura que explorou a teoria de Kano de qualidade atrativa, surgiram algumas 

considerações: 

 A teoria de Kano de qualidade atrativa tinha originalmente o objetivo de analisar o 

impacto na satisfação do consumidor dos elementos de qualidade com nenhuma 

referencia a suas interações.  

 O modelo de Kano fornece grande ajuda na decisão durante o design do produto ou 

serviço, mas não há ferramentas quantitativas para a avaliação de qualidade do 

produto ou serviço entregue. 

 Em aplicações, o método de Kano tem sido frequentemente combinado com outros 

métodos de desenvolvimento do produto ou serviço, tal como o SERVQUAL (Yang, 

2003 apud Erto et al., 2011). Entretanto, essas técnicas são frequentemente aplicadas 

seqüencialmente sem integrar a elas o método de Kano. 

 O diagrama e categorias de Kano permitem apenas uma avaliação qualitativa dos 

elementos de qualidade do produto ou serviço, mas não permite quantificar a medida 

na qual o consumidor está satisfeito. 

 O modelo de Kano foca somente no cliente e na perspectiva, independentemente da 

capacidade do produtor ou fornecedor de alcançar as necessidades do cliente.  

No trabalho de Erto et al. (2011) foi utilizada a ferramenta de Kano, porém com uma 

integração de um modelo probabilístico para avaliação de qualidade procedimentos de 

inferência estatística para diagnóstico de qualidade. A abordagem proposta visa mais explorar 

os contatos com serviço realizados por “visitantes misteriosos” do que surveys tradicionais 

sobre opiniões de clientes. Como resultados, a metodologia permitiu avaliar a qualidade real 

serviço e fornece, via testes de comparação, uma ferramenta para ilustrar os pontos fortes e 

fracos do processo de entrega do serviço. 

Sobre a interação do cliente com a fornecedora de serviços, Wittel e Gustafsson (2011) 

realizaram um estudo que investiga como as novas idéias geradas por clientes podem ser 
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usadas em um processo de criação de qualidade atrativa. Ademais, visa-se descobrir se as 

idéias identificadas anteriormente como atrativas no processo de inovação têm certas 

características que separam elas de outras idéias. Para desenvolver essa avaliação foram 

envolvidos 30 clientes de uma companhia que desenvolve e produz micro-ondas. Nos 

experimentos, esses consumidores geraram 100 novas idéias nas funções, atributos e serviços 

relacionados a micro-ondas. Foram escolhidas 21 melhores idéias avaliadas por um grupo de 

consumidores utilizando a teoria da qualidade atrativa de Kano. O estudo mostra que a teoria 

de Kano pode ser usada no desenvolvimento de produtos ou serviço inovativos. 

Löfgren et al. (2011) propuseram um estudo para analisar com maior propriedade a 

dinâmica dos atributos da qualidade a luz da teoria de Kano. Eles investigam a existência do 

ciclo de vida para o sucesso dos atributos e identificam ciclos de vida dos atributos de 

qualidades. Através de um estudo empírico através de 1456 clientes, foi percebido que 

clientes perceberam 24 atributos de embalagem em dois pontos no tempo, 2003 e 2009. O 

estudo estende a teoria da qualidade atrativa identificando o momento de reversão de certos 

atributos de qualidade.  

Mikulic e Prebezac (2011) revisaram a bibliografia das abordagens mais utilizadas na 

classificação dos atributos de qualidade de acordo com o modelo de Kano. Eles realizam o 

estudo visando identificar as forças e fraquezas teóricas e práticas dessas técnicas. Como 

resultado, o questionário de Kano é uma das abordagens que são capazes de classificar os 

atributos de Kano no estado de desenvolvimento de um produto ou serviço. 

Högströn et al. (2010) aplicaram o modelo de Kano para o caso de um parque de neve. 

Segundo os autores, O fato de se utilizar o modelo de Kano significa que uma abordagem 

quantitativa foi aplicada. No total de 270 respondentes baseados em entrevistas qualitativas, 

onde afirmam que a aplicação pode ser feita em uma pequena amostra com os devidos 

objetivos. A pesquisa mostra a grande importância de um parque de neve que oferece 

condições que suportam objetivos específicos ou atividades desejadas para alcançar satisfação 

do cliente. A pesquisa também sugere que um ambiente de serviço físico tem uma maior 

influência na satisfação do consumidor. 

Fundin e Nillson (2003) utilizam a teoria de Kano da qualidade atrativa para melhor 

entender as experiências com serviços online. Eles combinaram o uso de teorias qualidades 

atrativas e rapidez tecnológica para explicar as experiências dos consumidores com serviços 

online. A pesquisa foi realizada com 188 estudantes em três universidades na Suécia, 

perguntando sobre como eles avaliam um serviço online que permite reservar e comprar 
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ingressos de cinema. Os resultados sugerem relevância na interpretação e melhoramento da 

satisfação do consumidor quando se desenvolve serviços online.  

Tontini e Zanchett (2010) estudaram as dimensões da qualidade dos serviços logísticos 

percebidos e mostraram como uma companhia pode usar a satisfação do consumidor para 

melhorarem sua qualidade e a fidelidade os clientes. 177 clientes de uma empresa logística 

foram entrevistados utilizando um questionário de atributos com 22. Como resultado, é 

mostrado que para evitar erros de decisão, é importante considerar efeitos não lineares nos 

atributos de performance e de satisfação de clientes. O estudo também mostra que no serviço 

de logística a fidelidade é mais afetada pelos atributos chaves do que os atributos básicos. 

 

2.3.5 Ferramenta de gestão 5W2H 

        Esta ferramenta consiste em elaborar questionamentos com a finalidade de obter 

respostas para o planejamento de uma forma geral. Com origem da língua inglesa, What (o 

que será feito), Who (quem fará), When (quando será feito), Where (onde será feito), Why 

(por que será feito), How (como será feito), How Much (quanto custará). 

Para Daychoum (2007), a ferramenta serve como base para elaboração de vários planos 

de ação em diversas áreas como: 

Planejamento da qualidade – identificando quais padrões são relevantes e como 

satisfazê-los. 

Planejamento das aquisições – identificando as necessidades do projeto que podem ser 

melhor atendida. 

Planejamento de Recursos Humanos – identificando os recursos necessários e 

disponíveis na empresa. 

Planejamento de Risco – identificando os riscos a serem considerados na implantação 

do plano de ação. 

A ferramenta é consideração simples e pratica para elaboração de plano de ação 

objetivo e rico em informações gerais sobre o processo. Sua aplicação depende apenas da 

captura de informações essenciais para obtenção do problema. 

O que deverá ser feito: refere-se à descrição da solução escolhida e a subdivisão nas 

atividades que se fizerem necessárias para a sua implantação;  

Quem deverá fazer: departamento ou pessoa responsável pela implantação;  

Onde deverá ser feito: local físico, área ou departamento onde a solução será implantada;  
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Como deverá ser feito: etapas a serem cumpridas;  

Quando deverá ser feito: data de início e fim da implantação;  

Porquê deverá ser feito: justificativa para a implantação da solução;  

Quanto deverá custar: estimativa de investimento requerido para a implantação da solução. 

 

2.4 Identificação da satisfação do cliente no Setor de serviços automotivos 

(Gestão de Frota) 

 

Neste tópico será abordado brevemente o cenário atual do setor de serviços 

automotivos com relação a sua conjuntura econômica relativa à indústria automobilística 

brasileira e a estrutura de transportes rodoviários. Para relatar a importância da indústria 

automobilística brasileira, apresentam-se dados da ANFAVEA (2010). No ano de 2009 a 

participação do setor automotivo no PIB da indústria brasileira, foi de 19,8%. Esse 

crescimento é visto desde 2006.  

Relatada a importância do setor na economia brasileira, comenta-se sobre o 

gerenciamento de transporte e frotas. Valente et al (1997) retratam a preocupação das 

empresas com as frotas de veículos. Para os autores o termo “gestão de frotas” representa a 

atividade de reger, administrar ou gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma 

mesma empresa. Esta tarefa é muito abrangente e envolve uma ampla gama de serviços como 

dimensionamento, especificação de equipamentos, roteirização, custos, manutenção e 

renovação de veículos, entre outros. 

Existem algumas dificuldades na evolução dos processos de gestão de frotas que não 

permite a maximização da eficiência e racionalização nos processos de gestão de frotas. 

Valente et al. (1997) cita algumas dificuldades: 

 Complexidade quanto aos problemas relacionados com a gestão de frotas e a 

programação dos serviços de transporte. Segundo os autores, esta condição acarreta na 

adoção de procedimentos empíricos e intuitivos que, muitas vezes, estão distantes do 

aceitável; 

 O avanço tecnológico na área de comunicações, sensoriamento remoto, etc. são 

relativamente recente e estão sendo absorvidos lentamente pelos transportadores; 

 A descrença ou desconhecimento dos transportadores em determinadas técnicas ou 

ferramentas novas e sofisticadas que poderiam facilitar a execução das tarefas; 
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 Insegurança e resistência para incluir alterações em uma sistemática de trabalho que 

vem sendo adotada há um certo tempo; 

 Carência de ferramentas ou sistemas computacionais em algumas atividades. Estas 

ferramentas poderiam auxiliar as transportadoras a planejar e a executar suas 

operações. 

Valente et al. (1997) relatam ainda, a importância da gestão de frotas para a economia 

nacional, para prosseguir no caminho do desenvolvimento, faz-se necessário um bom 

planejamento, construção e manutenção de estradas e também criar condições aos 

transportadores, para que estes possam, periodicamente, renovar e ampliar suas frotas. 

Relacionando a gestão de frotas para as empresas, o transporte de carga opera em um 

mercado altamente concorrencial, a eficiência na gestão de frotas torna-se um fator decisivo 

para o crescimento e para a sobrevivência das empresas. No caso das empresas de carga 

própria, a má gestão pode implicar em custos elevados de transporte e, por conseqüência, 

comprometer o relacionamento comercial com boa parte dos clientes. 

Para realizar uma boa gestão nas frotas, a concorrência existente no mercado de 

serviços de transportes obriga as empresas a uma constante modernização, a fim de manter a 

competitividade suficiente para conservarem ou ampliarem suas fatias de mercado. De acordo 

com Valente et al. (1997), entregar corretamente uma encomenda ou um produto ao cliente 

certo, no lugar e na hora programados, é a diferenciação entre empresas de sucesso e as de 

fracasso no mercado. 

Valente et al. (1997) apresentam as inovações tecnológicas relevantes: 

 Softwares – existem produtos que tem como objetivo resolver os problemas de 

armazenagem e roteiros, operacionalização dos sistemas e aumento de produtividade. 

Os autores falam do software de roteirização., que diminui os custos em função dos 

diferentes aspectos da entrega e coleta de cargas, como: horários a cumprir e duração 

da jornada do motorista. Existem também softwares de acondicionamento de cargas 

em caminhões e containers, os quais dão como solução um melhor aproveitamento de 

espaço. 

 Hardwares – entre os hardwares disponíveis se tem o Transpo-Drive, trata-se de um 

computador de bordo destinado a informatizar os eventos operacionais dos veículos, 

coletando automaticamente todas as informações que o motorista passaria em um 

relatório por escrito. Há também o sistema de rastreamento de frotas por satélite, onde 
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é aplicado em caminhões emitindo relatórios sobre localização, monitoração de partes 

mecânicas, assistência na estrada, controle de pessoal, previsão do tempo, situação de 

tráfego, rastreamento, gerenciamento de frota, controle de cargas, itinerários, 

programação de horários, mudança de rotas, alerta de roubo e seqüestros e manifestos 

de carga. 

Segundo o autor, empresas que necessitam controlar sua frota de veículos, buscam 

contratar empresas de rastreamento veicular para utilização da telemetria, tendo um grande 

cuidado na seleção desta empresa prestadora de serviços, para que a mesma possa 

proporcionar segurança e autenticidade nas informações necessárias. 

2.5 Síntese deste capítulo 

Esse capítulo teve como objetivo definir, caracterizar e classificar os serviços. Em 

suma, os serviços são atos ou desempenhos essencialmente intangíveis. Possuem como 

características: a intangibilidade, a não estocabilidade, a não transportabilidade, a 

simultaneidade com o consumo e a não perecibilidade. No tocante à classificação, foi 

apresentada a classificação tradicional. Em contrapartida, essa classificação dos serviços pode 

não representar a essência do ramo do negócio analisado. Portanto é importante classificá-lo 

de acordo com as características, como grau de tangibilidade, personalização, destinatário e a 

natureza da relação com os clientes. O setor de serviços no Brasil possui contribuição 

significativa no Produto Interno Bruto brasileiro e, com isso merece atenção especial em sua 

análise e na melhoria em sua contribuição de acordo com a qualidade oferecida aos clientes. 

Dentro desse aspecto, foram apresentadas as relações entre fidelização, satisfação nos 

serviços, bem como a avaliação na qualidade. Com relação à fidelização foi encontrado na 

literatura que o cliente não está atrelado estritamente a uma marca, mas sim nas experiências 

que os serviços proporcionam. Foi verificado na literatura que o grau de satisfação do cliente 

é diretamente proporcional a probabilidade de volta do cliente, bem como no efeito boca-

boca. Assim a avaliação na qualidade em serviços, é de suma importância dos gestores 

avaliarem, o feedback dos clientes com relação ao serviço oferecido. 

Com isso, foram apresentadas algumas ferramentas para avaliação de qualidade, como 

o modelo de Gap, que aponta a satisfação do cliente através da diferença entre a expectativa 

do cliente e o desempenho do fornecedor dos serviços. O modelo de escala SERVQUAL, que 

analisa a qualidade através da aplicação de um questionário, no qual os clientes preenchem 

uma série de escalas que medem suas expectativas em relação a uma determinada empresa 
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com relação a fatores específicos como: tangíveis, confiabilidade, sensibilidade, segurança e 

empatia. Por último foi comentado o Modelo de Kano para a avaliação da qualidade. Esse 

modelo propõe uma relação não linear entre os atributos obrigatórios, unidimensionais, 

atrativos e neutros e a satisfação geral do cliente. 

De acordo com o apresentado, discorre-se sobre a avaliação da qualidade no serviço 

com relação ao setor automotivo. Este setor tem se destacado pela sua importante participação 

no PIB da indústria brasileira. A realização de uma boa gestão de frotas, principalmente no 

campo da modernização, é importante para do gestor, pois com ela garante o crescimento da 

parcela de mercado. Um sistema informatizado e que garanta a eficiência na entrega é um 

fator de diferenciação para as empresas de sucesso. 

Assim, a partir dos conceitos e definições apresentados neste capítulo, foi 

desenvolvido no próximo capítulo, um questionário baseado no Modelo de Kano, que foi 

considerado o mais apropriado para identificar primeiramente os atributos considerados mais 

importantes para alta gestão da EEC, onde diante da analise dos dados coletados, sugere-se 

um plano de ação para melhor fidelizar seus clientes com objetivo de mantê-los satisfeitos na 

EEC. 
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3 MODELO PROPOSTO PARA EEC 

Baseado na pesquisa bibliográfica sobre serviços observa-se que é um setor com 

destaque econômico elevado e que segue uma grande crescente, onde exige cuidados 

específicos para com os seus consumidores devido à acirrada concorrência. Clientes buscam 

cada vez mais a satisfação neste consumo, o que atribui às empresas uma preocupação em 

entender o que de fato seus consumidores esperam para que possam desenvolver novos 

produtos/serviços, técnicas, procedimentos, comunicações, entre outros atrativos que elevem a 

expectativa e fidelizem estes clientes.  Buscando entender quais atributos são mais 

importantes para Empresa Estudo de Caso, realizou-se uma coleta através da aplicação do 

questionário de Kano para identificar quais atributos influenciam na satisfação do consumidor 

a assim desenvolver um plano de ação para conquistar os clientes em longo prazo. 

3.1 Empresa Estudo de Caso (EEC) do setor de serviços automotivos 

Por motivos de confidencialidade não será identificada a razão social da empresa em 

estudo, sendo assim denominada com o termo Empresa Estudo de Caso (EEC). 

Em atividade desde 2000, a EEC é conhecida por sua linha de produtos rastreadores e 

sistemas de gestão de frotas e atua de acordo com os mais altos padrões de qualidade, visando 

garantir a segurança de pessoas e veículos. 

Para cumprir essa missão, desenvolve produtos e serviços para os segmentos 

petrolíferos, de engenharia, órgãos do governo e de transporte de carga, entre outros. A EEC 

possui soluções para o gerenciamento logístico e de risco, comunicação, transmissão e 

integração de dados, além de comercializar e desenvolver softwares especializados, de acordo 

com as necessidades do cliente. Também dispõe de um eficiente departamento de 

desenvolvimento, trabalhando em busca de certificações internacionais de qualidade, 

seguindo as recomendações das boas práticas identificadas como as melhores para realizar 

seus processos de engenharia.  

Os produtos possuem certificação da ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) e CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária) e, com sede na 

capital pernambucana, a EEC atua em todo território nacional, contando com mais de 10 mil 

veículos rastreados com seus equipamentos. A EEC dispõe, ainda, de uma estrutura de 

atendimento, que inclui os departamentos comercial, técnico e de novos negócios, onde são 

criadas formas de agregar valor ao serviço prestado. O objetivo da EEC é realizar a prestação 
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dos serviços de rastreamento e gestão de frotas, utilizando a tecnologia híbrida de localização 

por Sistema de Posicionamento Global (GPS) e transmissão de dados através da plataforma 

GPRS (General Packet Radio Service), somada a uma plataforma inteligente de softwares. O 

equipamento utilizado pela EEC para a realização do monitoramento e coleta das informações 

dos veículos é desenvolvido pela própria EEC. 

Este produto possui internamente um receptor de GPS que fornece, a cada segundo, data 

e hora UTC (Universal Time Coordinate), juntamente com a latitude e longitude do veículo, 

velocidade e direção. Essas informações são, então, combinadas com os estados das entradas 

e saídas digitais, ignição e hodômetro e armazenadas na memória interna do equipamento. A 

cada minuto, essas informações são enviadas para os servidores da EEC, em Data Center 

profissional e dedicado. A partir da central de monitoramento podem ser executadas diversas 

funções e enviadas remotamente ao equipamento, através de comando específico: 

 Escuta sigilosa do áudio presente no habitáculo principal ou de carga do veículo; 

 Bloqueio do veículo; 

 Acionamento de alarme; 

 Alteração remota dos parâmetros de Setup do módulo; 

 Requisição e alteração dos parâmetros configurados no Setup do módulo; 

Com essa tecnologia, somada a um sistema próprio de gerenciamento de informações, 

os clientes podem usufruir de diversos benefícios. Dentre eles, convém destacar:  

1. Localizar rapidamente os veículos através de mapas digitais  

2. Dispor de uma central de monitoramento 24 horas para assuntos de emergência, 

suporte e esclarecimento de dúvidas; 

3. Redução em valores de prêmios de seguros; 

4. Informações quanto à utilização dos veículos proporcionando um controle eficiente 

com as seguintes informações: 

 Geocerca (Cerca eletrônica) 

 Ponto de Referência 

 Relatório de Distância Percorrida 

 Relatório de Ponto de Parada 

 Relatório de Resumo Diário 

 Relatório de Velocidade 

 Alvos a serem atingidos 

 Relatório de Tempo Parado 
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 Árvore de Diretório 

 Controle de Despesas  

 Controle de Manutenção Preventiva 

 Controle de Motorista e Funcionários 

 Relatório de Manutenção 

 Relatórios gerencias através do BI (Business Intelligence) 

 

A EEC se destaca no mercado por disponibilizar para seus clientes uma estrutura de 

profissionais especializados em compreender as necessidades de cada cliente, desenvolver e 

apresentar um conjunto de ferramentas customizadas de modo particular, especialmente para 

suprir as necessidades dos clientes pessoa jurídica (CNPJ). 

A base principal de clientes desta empresa é a de pessoa jurídica, onde garante cerca de 

60% do faturamento mensal. Por se tratar de um serviço onde requer renovação anual de 

contrato, a preocupação da EEC é de se adequar as expectativas dos clientes para que estes se 

sintam satisfeitos e com isso renovem seus contratos, tendo assim uma relação a longo prazo 

com a EEC. 

 

3.2 Aplicação do Modelo de Kano na EEC 

Para realização da identificação dos atributos mais importantes para os clientes da EEC, 

foi escolhido aplicar o modelo de Kano. Conforme explicado no capitulo 2, o modelo de Kano 

faz distinção entre três principais atributos que influenciam a satisfação do cliente que são: 

Atributos obrigatórios – se estes atributos estiverem presentes, não deixarão os clientes 

satisfeitos, porém se estiverem ausentes ou insuficientes, deixaram os clientes extremamente 

insatisfeitos. Este atributo é como se fosse um pré requisito para o cliente adquirir o produto. 

Atributos Unidimensionais – para estes atributos, a satisfação do cliente é proporcional ao 

desempenho, quanto maior o seu nível de desempenho, maior a satisfação do cliente, e o 

contrário também é verdadeiro, quanto menor o desempenho, maior a insatisfação. 

Geralmente, estes atributos são exigidos pelos clientes. 

Atributos atrativos – estes são os atributos que podem elevar a satisfação do cliente e sua 

ausência não desperta insatisfação, ou seja, quanto mais presentes, maior a probabilidade de 

cliente permanecer com este produto ou serviço. 

 Além destes três principais atributos, existem os atributos neutros que sua presença 

não traz satisfação e sua ausência não traz insatisfação, são aqueles que raramente ou nunca o 
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cliente utiliza. E os a atributos reversos que são aqueles que quanto estão presentes, causam 

insatisfação aos clientes. 

  A aplicação do modelo de Kano proporcionará a identificação dos atributos 

considerados mais importantes para os clientes da empresa EEC, onde será elaborado um 

plano de ação para direcionar os esforços da EEC com objetivo de elevar a satisfação de seus 

clientes. Para tal, serão seguidos os passos descritos a seguir. 

 

3.2.1 Definição dos atributos 

Nesta etapa, foram identificados os atributos que segundo a percepção do nível 

estratégico da EEC (gerentes operacional, técnico, de atendimento ao cliente, comercial e o 

responsável pela manutenção dos clientes), são considerados os mais importantes para medir 

o nível de satisfação dos clientes: 

 

1- Atualização do sistema de rastreamento  

O sistema de rastreamento atualiza automaticamente de 1 em 1 minuto, onde é de 

responsabilidade do cliente observar constantemente se o sistema esta devidamente 

atualizado, ou não. Estar devidamente atualizado significa ter a ultima posição (data e hora) 

que coincida com a real utilização do veiculo. Exemplo: se um determinado veículo foi 

utilizado hoje pela manhã e parou em um estacionamento às 11:10 horas, o sistema terá que 

mostrar exatamente esta informação, porém se quando o cliente acessar o sistema a 

informação for da semana passada, algo esta errado com este equipamento e deve passar por 

uma manutenção ou ser trocado imediatamente. A desatualização do sistema compromete não 

só a gestão das informações, mais, também a captura deste veiculo em caso de roubo. 

  

2- Atendimento personalizado 

Clientes corporativos ou pessoa jurídica requer um atendimento diferenciado, visto que 

não possuem apenas um produto/serviço da EEC e sim uma frota. O atendimento padrão pode 

não atender as necessidades a tempo para este tipo de cliente. Independente deste atendimento 

ser feito por telefone ou pessoalmente, as exigências fogem ao padrão de atendimento.  
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3- Retorno as solicitações feitas a Central de Atendimento 

O Cliente quando entra em contato com a central de atendimento ao cliente da EEC, de 

preferência ele gostaria de ter o seu problema ou solicitação resolvida na exata hora de seu 

contato, porém muitas vezes este problema ou solicitação requer informações de outros 

setores da empresa, o que impede o atendimento imediato e com isso requer um retorno para 

solucionar o problema ou atender a solicitação. 

 

4- Layout do sistema web de rastreamento 

O Layout do sistema de rastreamento da EEC tem um padrão sem uma freqüência de 

alterações, onde os clientes possuem sempre os mesmos caminhos para extrair suas 

informações. 

 

5- Manutenção preventiva 

Um freqüência de analise na carteira de clientes corporativos, identificando 

desatualização do sistema, a EEC poderá iniciar um contato pró-ativo para identificar junto ao 

cliente se este carro esta de fato parado ou com algum problema técnico e assim sanar o 

problema antes que haja a reclamação.   

 

6- Treinamento do sistema 

Tendo o sistema de rastreamento uma vasta gama de opções disponíveis, se faz 

necessário um treinamento direto ao funcionário do cliente que utilizará diariamente este 

ferramenta, onde conseguirá entender tudo que o sistema de rastreamento pode lhe 

proporcionar. A freqüência do treinamento, fica a critério do cliente. 

 

7- Customização personalizada 

A EEC disponibiliza ao cliente a possibilidade de uma customização personalização no 

sistema de rastreamento, onde se faz necessário apenas averiguar os custos envolvidos e 

tempo para atender esta solicitação. Tal atributo permite que o cliente permaneça por mais 

tempo com a EEC pelo fato de não encontrar esta flexibilidade nas empresas concorrentes. 
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8- Customização com prazo especifico 

Quando não se tem um prazo especifico definido, a customização pode ser concluída 

tarde demais para atender a necessidade do cliente e com isso se dá o prejuízo para EEC que 

desenvolveu o solicitado pelo cliente e não terá mais o valor que o cliente esperava. 

 

9- Tempo de recuperação do veiculo em caso de roubo 

Quanto menor o tempo de recuperação do veiculo, melhor para o cliente. Pois além da 

captura do bem móvel, clientes ainda podem contar com a possibilidade de recuperar bens 

pessoais com agenda, notbook, documentos, livros, entre outros utensílios que possam estar a 

bordo do veiculo. 

 

10-  Relatório discriminado com a relação dos veículos e valores individuais na 

cobrança das faturas 

O recebimento das faturas quando não se apresenta de forma clara ao cliente, gera 

insatisfação e um alto fluxo de contato do cliente com a EEC. Um relatório constando a 

quantidade de veículos instalados, bem como as devidas placas e os valores individuais 

cobrados, sana a maior parte das duvidas com relação à fatura. 

 

11-  Auxilio ao sistema on-line 

Como sistema de rastreamento dispõe de varias possibilidades de relatórios, para 

extração destas informações muitas vezes surgem duvidas básicas e que podem ser sanadas 

on-line no próprio sistema de rastreamento, onde dispensa o contato com a EEC. 

 

12- Equipamentos modernos e atualizados tecnologicamente 

Em se tratando de tecnologia, a velocidade de inovações e incrementos são rápidos e 

necessários para acompanhar tal evolução. Equipamentos modernos e atualizados 

proporcionam maiores probabilidades de agregar valor ao produto/serviço oferecido pela 

EEC. 

 

13-  Instalação em até 48 horas 

A aceleração dos negócios requer uma agilidade nas instalações para atender a tempo a 

expectativa e muitas vezes a necessidade de clientes corporativos que necessitam do 
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equipamento instalado de imediato para uma possível viagem, carregamento ou até mesmo 

para efeito de seguro do veiculo que tem circulação ativa. 

 

14-  Desconto no seguro do veículo 

A instalação do rastreador proporciona ao cliente uma possibilidade de um desconto de 

até 30% sobre o valor do seguro do veiculo, dependendo do modelo. Tal fato em muitos casos 

cobrem o custo o rastreador, onde além do seguro do veiculo, o cliente poderá contar com o 

serviço de captura mais rápida do veiculo e toda gestão do sistema de rastreamento. 

 

15-  Relatórios automáticos 

Conforme mencionado, o sistema de rastreamento proporciona varias possibilidades de 

relatórios aos clientes, com varias alternativas dependendo do atributo que o cliente queira 

acompanhar (Exemplo de atributos: velocidade, kilometragem, tempo, distância) como isso, 

sendo os relatórios manuais e individuais, a quantidade de informação pode não se apresentar 

de forma clara para gestão de uma frota. Com relatório automático, o cliente pode 

parametrizar no sistema de rastreamento quais informação são mais importantes para o 

gerenciamento e qual a freqüência que ele deseja receber tais relatórios. Exemplo: tendo uma 

frota de 100 veículos com rastreamento, o cliente deseja saber diariamente se algum destes 

veículos ultrapassaram a velocidade de 80 km/h. O sistema de rastreamento pode disparar 

automaticamente esta informação para um email cadastrado, onde apresentará apenas as 

placas dos veículos que burlaram a regra estabelecida, com isso não precisa entrar de placa 

em placa para obter tal informação. 

 

16-  Gerenciamento de informações para auxilio 

Além dos relatórios automáticos, o sistema pode proporcionar ao cliente um cenário 

contando informações de alguns atributos para gestão da frota, o que auxilia a tomada de 

decisão do cliente. 

 

17-  Gestão direcionada para diminuição de custos 

O sistema de rastreamento quando bem gerenciado, pode oferecer ao cliente uma 

possibilidade de diminuição dos custos. Observando alguns indicadores destoantes do 

sistema, o cliente pode tomar ação para prevenir ou até mesmo coibir a má utilização dos 

veículos. Por exemplo: acompanhando a rota feita por um veiculo, pode-se observar se 
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existem desvios ou utilização indevida do veiculo em horário de expediente, o que acarreta 

em custos com combustível.  

 

18-  Agregar valor ao produto/serviço do cliente 

O cliente sabendo explorar o sistema de rastreamento pode agregar valor ao seu produto 

ou serviço. Os mesmos benefícios que ele como cliente obtém do sistema, ele pode oferecer 

aos seus clientes como produto agregado ou até mesmo diferencial da sua empresa. Exemplo: 

uma locadora de veículos que possua o sistema de rastreamento, quase sempre sua grande 

preocupação é a garantia do retorno deste veiculo, visto que fazer seguro para veículos de 

uma locadora tem valores elevados, como isso a utilização do sistema de rastreamento é 

basicamente para localização destes veículos, porem ela pode oferecer este sistema para um 

cliente corporativo da sua carteira e este cliente poderá obter uma senha diferenciada para 

utilização do sistema de rastreamento, onde para este cliente a gestão da frota poderá ser 

muito útil e com isso a locadora agrega valor ao seu produto oferecido – locação de veiculo 

com sistema de rastreamento para gestão de frota. 

 

19-  Segurança patrimonial 

O rastreador proporciona uma segurança para captura do veiculo em caso de roubo, 

tendo grande possibilidade de recuperar a carga transportada. Além de ter um custo menor 

que um seguro dependendo do modelo do veiculo.  

 

20-  Segurança pessoal 

O sistema de rastreamento possibilita uma comunicação do cliente com a EEC em caso 

de seqüestro, onde o cliente poderá acionar um botão chamado pânico que aciona um alarme 

na EEC e esta sabe que algo de errado esta acontecendo com este veiculo, como isso inicia 

uma serie de procedimentos para assegurar a vida do cliente em perigo e bloquear o veiculo 

no momento certo para captura. Além desta alternativa, familiares podem ter acesso ao 

sistema e acompanhar o trajeto do veículo. Exemplo: proporcionar segurança no transporte de 

um filho ao colégio, o cliente pode acompanhar on line onde estar o veiculo, em que 

velocidade esta circulando ou que trajeto esta percorrendo. 
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3.2.2 Definição do questionário 

 

O questionário de Kano apresenta pares de questões que o cliente pode responder de 

cinco formas diferentes. A etapa das questões funcionais (a) está diretamente relacionada com 

a reação do cliente quando o atributo está presente ou tem desempenho superior. A etapa das 

questões disfuncionais (b) está relacionada com a reação do cliente quando há a ausência do 

atributo ou seu desempenho é inferior. Através da combinação das respostas para as formas 

funcionais e disfuncionais das questões, então se pode determinar o que cada atributo 

representa para o cliente.  

Baseado no modelo de Kano, para avaliar os atributos citados acima, foi elaborado e 

aplicado o seguinte questionário: 

 

Questões Funcionais: 
 

1a – Como você se sente se a atualização do sistema de rastreamento for monitorado duas 

vezes por semana pela prestadora do serviço? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

2a – Como você se sente se o atendimento for personalizado? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

3a – Como você se sente se obtiver um retorno em 24 horas das solicitações feitas na central 

de atendimento ao Cliente? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 
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4a – Como você se sente se ocorrerem inovações no layout do sistema web? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

5a – Como você se sente se houver manutenção preventiva? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

6a – Como você se sente se houver um treinamento completo do sistema de rastreamento ao 

funcionário da sua empresa que fará o monitoramento? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

7a – Como você se sente se ocorrerem customizações personalizadas? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

8a – Como você se sente se as customizações tiverem prazos específicos? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

9a – Como você se sente se o tempo de recuperação do veiculo em caso de roubo for menor 

que 2 horas e 30 minutos? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 
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10a – Como você se sente se houver um relatório discriminado com a relação dos veículos e 

valores individuais na cobrança das faturas? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

11a – Como você se sente se houver auxilio ao sistema on-line? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

12a – Como você se sente se os equipamentos forem modernos e atualizados 

tecnologicamente? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

13a – Como você se sente se a instalação for efetuada em até 48 horas da solicitação? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

14a – Como você se sente se houver desconto no seguro do seu veiculo por ter instalado um 

rastreador? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 
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15a – Como você se sente se houver relatório automático? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

nsatisfeito  

16a – Como você se sente se houver gerenciamento de informações para auxilio? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

17a – Como você se sente se houver gestão direcionada para diminuição de custos? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

18a – Como você se sente se o sistema de rastreamento agregar valor ao seu produto/serviço? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

19a – Como você se sente se o sistema de rastreamento proporcionar segurança ao seu 

patrimônio? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

20a – Como você se sente se o sistema de rastreamento lhe proporcionar segurança pessoal?  

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 
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Questões Disfuncionais: 
 

1b – Como você se sente se a atualização do sistema de rastreamento tiver que ser monitorado 

apenas por sua empresa em qualquer intervalo de tempo? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

2b – Como você se sente se o atendimento for padrão para todos os clientes? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

3b – Como você se sente se obtiver um retorno com mais de 24 horas das solicitações feitas 

na central de atendimento ao Cliente? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

4b – Como você se sente se o layout do sistema web for sempre o mesmo, sem inovações? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

5b – Como você se sente se houver apenas manutenção corretiva? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 
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6b – Como você se sente se tiver que aprender a manusear o sistema de rastreio sem um 

treinamento especifico? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

7b – Como você se sente se a prestadora de serviços deixar de proporcionar customizações 

personalizadas? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

8b – Como você se sente se as customizações tiverem prazos indefinidos? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

9b – Como você se sente se o tempo de recuperação do seu veiculo em caso de roubo for 

maior que 2 horas e 30 minutos? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

10b – Como você se sente se a cobrança da fatura deixar duvida quanto à quantidade de 

veículos e valores que estão sendo cobrados? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 
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11b – Como você se sente se o auxilio ao sistema deixar de ser on-line? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

12b – Como você se sente se os equipamentos forem ultrapassados? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

13b – Como você se sente se a instalação for efetuada após 48 horas da solicitação? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

14b – Como você se sente se não houver desconto no seguro do seu veiculo? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

15b – Como você se sente se os relatório forem manuais? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

16b – Como você se sente se tiver que unir todas as informações que o sistema de 

rastreamento oferece, veiculo por veiculo, atributo por atributo para gerenciar sua frota? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 
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17b – Como você se sente se o sistema de rastreamento deixar de proporcionar uma gestão 

direcionada para diminuição de custos? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

18b – Como você se sente se o sistema de rastreamento deixar de  agregar valor ao seu 

produto/serviço? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

19b – Como você se sente se deixar seu patrimônio sem segurança? 

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

20b – Como você se sente se o sistema de rastreamento deixar de proporcionar segurança 

pessoal?  

    Muito Satisfeito 

 Desejaria e gostaria (obrigatório) 

 Isso é indiferente 

 Eu posso conviver com isso (Conformado) 

 Insatisfeito 

 

3.2.3 Aplicação do questionário e análise dos dados 

Após definido o modelo, os atributos e as questões do questionário, escolheu-se os 10 

maiores clientes da EEC para coleta de dados. Estes clientes situam-se na região 

metropolitana de Recife. Pesquisa aplicada no período de 01 a 15 de maio de 2011, onde a 

autora deste trabalho entrevistou cada gestor responsável pela frota e que utiliza o sistema de 

rastreamento. 

Os clientes são caracterizados como sendo de grande porte, tendo como atividade 

principal a distribuição e entrega de produtos e a locação de veículos ou maquinas. Estes 
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clientes apresentam características semelhantes entre si com relação a utilização do sistema de 

rastreamento oferecido pela EEC, que são elas: 

 Obter dados, em tempo real, da localização de veículos;  

 Permitir o planejamento e otimização da movimentação dos veículos;  

 Analisar o desempenho de frotas e motoristas;  

 Controlar os custos diretos e indiretos;  

 Aumentar a produtividade, através do controle mais eficaz;  

 Maior integração de informações entre setores;  

 Aumentar a sensação de segurança.  

 Gerar relatórios de movimentação dos veículos, tais como: Trajetória 

Percorrida, Velocidade, Distância (real)  Percorrida, Status de Ignição, Resumo 

Diário, Tempo e Horário  de Utilização,  Despesas Realizadas, Manutenções e 

Consumo de Combustível, entre outros.  

Após analisar o questionário de Kano aplicado nos 10 Clientes da EEC conforme 

Apêndice 1, realizou-se a análise dos resultados conforme tabela 3.1 a seguir. 

 

Tabela 3.1: Resultado dos atributos na avaliação dos clientes 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

A A N A N U O N A U O O N U O N U N O O

O A U N U U N U U O N O O O O O O U O O

A U U A O U A N U U N O U U O U U N N N

O U O A O O U O A O N U O U N U U U O N

O U O N O U A N O U U O N A N O U A U U

N N O U N O O O U A U O O A O O O A U A

O N O N O U O N A U O U O A O O O U O U

O A U N U U N U U O N O O U O O O U O O

U U O O U O N A N U N O O U O O O U O O

N U O N O U N N O U N O N U O O U N O O

Cliente 6 

Cliente 7

Cliente 8 

Cliente 9 

Cliente 10

Cliente   \       

Atributo

Cliente 1

Cliente 2 

Cliente 3 

Cliente 4

Cliente 5

Fonte: A Autora (2011) 

 

Onde se lê A1, A2, A3 e assim sucessivamente, entende-se por atributo 1, atributo 2, 

atributo 3,  do questionário conforme descrito no tópico 3.2.1 onde: 

Atributo 1 - Atualização do sistema de rastreamento 

Atributo 2 - Atendimento personalizado 

Atributo 3 - Retorno as solicitações feitas a Central de Atendimento. 

Atributo 4 - Layout do sistema web de rastreamento 
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Atributo 5 - Manutenção preventiva 

Atributo 6 - Treinamento do sistema 

Atributo 7 - Customização personalizada 

Atributo 8 - Customização com prazo especifico 

Atributo 9 - Tempo de recuperação do veiculo em caso de roubo 

Atributo 10 - Relatório discriminado com a relação dos veículos e valores individuais na 

cobrança das faturas 

Atributo 11 - Auxilio ao sistema on-line 

Atributo 12 - Equipamentos modernos e atualizados tecnologicamente 

Atributo 13 - Instalação em até 48 horas 

Atributo 14 - Desconto no seguro do veículo 

Atributo 15 - Relatórios automáticos 

Atributo 16 - Gerenciamento de informações para auxilio 

Atributo 17 - Gestão direcionada para diminuição de custos 

Atributo 18 - Agregar valor ao produto/serviço do cliente 

Atributo 19 - Segurança patrimonial 

Atributo 20 - Segurança pessoal 

 

Após a análise dos dados cliente por cliente, a Tabela 3.2 expõe os resultados em 

números, significando a quantidade de vezes que o cliente mencionou os atributos conforme 

sua classificação (Atrativos, Obrigatórios, Unidimensionais e Neutros): 

 

Tabela 3.2: Análise dos resultados em quantidade de classificação 

Cliente  / Atributo Atrativos Obrigatórios Unidimensionais Neutros

Cliente 1 4 6 4 6

Cliente 2 1 10 6 3

Cliente 3 3 3 9 5

Cliente 4 2 8 7 3

Cliente 5 3 6 7 4

Cliente 6 4 9 4 3

Cliente 7 2 10 5 3

Cliente 8 1 9 7 3

Cliente 9 1 10 6 3

Cliente 10 0 8 5 7
 

            Fonte: A Autora (2011) 
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Quando mencionar que o cliente “x” considerou o atributo como sendo Obrigatório, 

considera-se que a presença ou desempenho suficiente, não traz a satisfação do cliente e sua 

ausência ou baixo desempenho traz a insatisfação. Em mencionar um atributo com sendo 

Unidimensional, sua presença traz a satisfação e sua ausência ou deficiência pode causar a 

insatisfação, esta diretamente ligado ao nível de desempenho apresentado pela empresa, 

quanto maior o desempenho, mais satisfeito estará o cliente, entende-se que o cliente 

considera este atributo como sendo uma exigência e um diferencial entre as empresas. Já 

quando o cliente mencionar o atributo como Neutro, considera-se que este atributo não traz 

satisfação ao cliente e a sua ausência não resulta em insatisfação, são atributos pouco 

utilizados pelo cliente. E por fim quando o cliente citar o atributo como sendo Atrativo, 

considera-se que se presente e principalmente com seu desempenho elevado, este atributo 

pode satisfazer seus cliente e quando ausente não resulta em insatisfação. 

Para o cliente 1 os atributos 7, 11, 12, 15, 19 e 20 são Obrigatórios, ou seja, sua 

presença não apresenta satisfação ao cliente, porém sua ausência causará a insatisfação, tendo 

os atributos 3, 5, 6, 13, 16 e 18 como sendo Neutros, onde quando presente não traz satisfação 

e quando ausente não resulta em insatisfação. Já os atributos 1, 2, 4, 9 foram considerados 

Atrativos, aqueles que quando presentes podem elevar a satisfação do cliente e sua ausência 

não traz insatisfação. Os atributos 6, 10, 14, 17 foram identificados como Unidimensionais, 

sua presença traz a satisfação e sua ausência ou deficiência pode causar a insatisfação 

Observa-se que existem 4 atributos considerados atrativos, onde a EEC deve explorar 

estes atributos para elevar a satisfação deste cliente, monitorar o desempenho dos 4 atributos 

considerados unidimensionais e considerar que 6 atributos foram citados como obrigatórios, 

ou seja,  existe uma grande possibilidade do cliente ficar insatisfeito se houver falha ou 

ausência neste atributos.   

Dando continuidade a análise observa-se que: 

Para o Cliente 2 os atributos são: 

Obrigatórios: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 

Unidimensionais: 3, 5, 6, 8, 9 e 18 

Neutros: 4, 7 e 11 

Atrativo: 2  

Com isso, para o este cliente 2 a EEC deve ficar em alerta, visto que este considerou 10 dos 

20 atributos como sendo obrigatórios, o que revela a possibilidade do cliente ficar insatisfeito 

em caso de ausência destes atributos e terá que trabalhar o desempenho de outros 6 atributos 
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considerados unidimensionais que se presentes e eficientes trarão a satisfação, tendo ainda a 

possibilidade de encantar o cliente com 2 atributos considerados atrativos. 

 

Para o Cliente 3 os atributos são: 

Unidimensionais: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 16 e 17 

Neutros: 8, 11,18, 19 e 20 

Obrigatório: 5, 12 e 15 

Atrativos: 1, 4 e 7 

Considerando que 60% dos atributos foram colocados por este cliente como sendo 

unidimensionais, a EEC deve medir e buscar elevar o desempenho destes atributos para não 

perder este cliente para a concorrência, bem como explorar os outros 3 atributos considerados 

atrativos que podem ser o fator chave para conquistar a sua fidelidade. 

 

Para o Cliente 4 os atributos são: 

Obrigatório: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13 e 19 

Unidimensionais: 2, 7, 12, 14, 16, 17 e 18 

Neutros: 11, 15, 16 

Atrativos: 4 e 9 

Observa-se que a EEC deve considerar este cliente como delicado, pois existe a probabilidade 

dele sentir-se insatisfeito os 8 atributos considerados obrigatórios e nos outros 7 atributos 

unidimensionais caso não apresente um desempenho considerado eficiente para satisfação 

deste cliente, com a possibilidade de surpreende-lo oferecendo outros 2 atributos considerados 

atrativos. 

 

Para o Cliente 5 os atributos são: 

Unidimensionais: 2, 6, 10, 11, 17, 19 e 20 

Obrigatório: 1, 3, 5, 9, 12, 16 

Neutros: 4, 8, 13 e 15 

Atrativos: 7, 14, 18 

Para satisfazer este cliente, a EEC deverá elevar o desempenho dos 7 atributos considerados 

unidimensionais e alertar para outros 6 atributos destacados como sendo obrigatórios que 

poderão causar insatisfação para este cliente. Tendo ainda grande possibilidade de fidelizar 

oferecendo 3 atributos considerados atrativos. 
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Para o Cliente 6 os atributos são: 

Obrigatório: 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16 e 17 

Atrativos: 10, 14, 18 e 20 

Unidimensionais: 4, 9, 11, 19 

Neutros: 1, 2, 5 

Cliente considerado atípico, visto que 9 atributos foram considerados por ele como sendo 

obrigatórios, o que pode deixar vulnerável a insatisfação caso haja fala no desempenho ou 

ausência do atributos, sendo que a EEC tem 4 possibilidades de surpreender este cliente, 

oferecendo os atributos considerados atrativos e outras 4 possibilidade de melhorar o 

desempenho em busca da satisfação deste cliente trabalhando o desempenho dos atributos 

considerados unidimensionais. 

 

Para o Cliente 7 os atributos são: 

Obrigatório: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17 e 19 

Unidimensionais: 6, 10, 12, 18, 20 

Neutros: 2, 4 e 8 

Atrativos: 9 e 14 

Para este cliente, 10 dos 20 atributos foram considerados obrigatórios e outros 5 

unidimensionais, ou seja, corre um sério risco da EEC perde-lo para concorrência se deixar de 

oferecer estes atributos com o máximo de desempenho possível , tendo ainda a possibilidade 

de surpreende-lo em 2 outros atributos considerados atrativos. 

 

Para o Cliente 8 os atributos são: 

Obrigatório: 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 

Unidimensionais: 3, 5, 6, 8, 9, 14 e 18 

Neutros: 4, 7 e 11 

Atrativos: 2 

Para este cliente 9 atributos foram considerados obrigatórios e 7 unidimensionais, onde a EEC 

precisará aumentar o desempenho para garantir a satisfação deste cliente, tendo a 

possibilidade  surpreende-lo com um atendimento personalizado. 

 

Para o Cliente 9 os atributos são: 

Obrigatório: 3, 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 
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Unidimensionais: 1, 2, 5, 10, 14 e 18 

Neutros: 7, 9 e 11 

Atrativos: 8 

Cenário semelhante ao cliente anterior, onde para este cliente, 10 atributos foram 

considerados obrigatórios que a EEC deve oferecer e outros 6 a EEC deve cuidar para 

aumentar o desempenho e evitar a insatisfação, tendo a possibilidade de surpreender o cliente 

com a rapidez na captura do veiculo em caso de roubo. 

 

Para o Cliente 10 os atributos são: 

Obrigatório: 3, 5, 9, 12, 15, 16, 19 e 20 

Neutros: 1, 4, 7, 8, 11, 13 e 18 

Unidimensionais: 2, 6, 10, 14 e 17 

Este cliente corre uma grande possibilidade de ficar insatisfeita a qualquer momento, pois 8 

atributos foram considerados obrigatórios, outros 7 Neutos, que de certa forma não agrega 

muito valor ao produto, o cliente pode conviver sem eles, tendo 5 atributos considerados 

unidimensionais que se o desempenho não estiver de acordo com o esperado ou com seu 

desempenho baixo, trará a insatisfação a este cliente,  considerando que para este cliente 

nenhum atributo foi considerado atrativo. 

3.3 Síntese deste capítulo 

 Em uma analise geral, o questionário foi composto da combinação de 20 questões 

consideradas funcionais e 20 disfuncionais que resultou em 200 possibilidades de respostas 

sendo a coleta de dados efetuada em 10 clientes, onde, 40% das respostas foram consideradas 

como atributos obrigatórios, aqueles que em caso de sua ausência ou falha no desempenho o 

cliente ficará muito insatisfeito e se estiver presente ou com desempenho suficiente, não trará 

satisfação. Outros 30% foram considerados unidimensionais, aqueles que medem o 

desempenho, a satisfação é diretamente proporcional ao nível de desempenho, quanto maior o 

nível de desempenho, maior a satisfação e vice-versa, a satisfação pode acontecer se o 

atributo estiver presente e a insatisfação quando estiver ausente ou com nível de desempenho 

abaixo do esperado. Neste atributo as empresas competem para ganhar a fidelidade do cliente. 

 Ainda 20% dos atributos foi considerado Neutro, sua presença não traz a satisfação e 

sua ausência não traz insatisfação, geralmente atributos pouco utilizados pelos clientes. Tendo 

nesta amostra 11% dos atributos considerados atrativos ou seja, excitantes, fatores chave para 
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obtenção da satisfação dos clientes, onde, sendo o seu desempenho superior é provável que o 

cliente se sinta satisfeito, porém não se sentira insatisfeito se estes atributos estiverem 

ausentes, são atributos que podem surpreender o cliente. 

 Analisando o contexto geral, observa-se que são 70% somados obrigatórios com 

unidimensionais, o que reflete a facilidade do cliente ficar insatisfeito com a EEC se estes 

atributos estiverem ausentes ou com desempenho abaixo do esperado. Com isso no próximo 

capitulo será sugerido a EEC um plano de ação para que a EEC possa aumentar o seu 

desempenho e foram seus esforços nos 11% dos atributos considerados atrativos que poderão 

fidelizar os clientes.  

 

 



Capítulo 4 Proposta de um Plano de Ação para EEC 

 

 73 

4 PROPOSTA DE UM PLANO DE AÇÃO PARA EEC 

O plano de ação sugerido neste trabalho para a EEC será desenvolvido conforme o 

método 5W2H. 

Conforme Lenzi et al. (2010) o método 5W2H é bastante antigo e considerado simples 

para definição de um plano de ação, seu objetivo é deixar claro todos as ações a serem 

implementadas  para todos os envolvidos. 

O nome do método 5W2H é composto por iniciais em inglês que significam: 

What (o que será feito),  

Who (quem fará),  

When (quando será feito),  

Where (onde será feito),  

Why (por que será feito), 

How (como será feito), 

How Much (quanto custará). 

  

O plano de ação será desenvolvido apenas nos atributo considerados possíveis de causar 

satisfação aos clientes da EEC. 

 

Atributo 1 - Sistema de rastreamento monitorado duas vezes por semana pela EEC - 5 

clientes consideraram este atributo obrigatório, 2 unidimensionais, 1 atrativo e 2 neutros. 

O que – Parametrizar um alerta no sistema 

Quem – Funcionário Back Office da EEC 

Quando – 2 vezes por semana - as terças e Quinta feiras 

Onde – Na empresa EEC 

Porque – Para evitar a insatisfação do cliente, proporcionar segurança ao cliente e agendar 

manutenções preventivas. 

Como – Através do sistema operacional que a EEC utiliza. Neste existe um cadastro de todos 

os carros instalados por cliente com o devido status de ignição, onde se pode parametrizar um 

alerta que gere automaticamente um relatório em txt ou excell, constando todos os veículos 

com mais de “x” dias de atualização. Exemplo: se solicitar um relatório hoje dia 15/05/2011 

para saber se o veiculo placa XXX-0000 esta com mais de 5 dias de atualização, o sistema 

automaticamente gerará um arquivo com as informações conforme Tabela 4.1 a seguir. 
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Tabela 4.1: Quantidade de dias com sistema de rastreamento desatualizado 

Placa Cliente Ultima atualização Qtd dias desatualizado 

XXX-0000 Cliente 1 08/05/2011 15:17 7 

Fonte: A autora 

 

Quanto – Custo apenas da hora trabalhada do profissional de TI da EEC que pode fazer esta 

parametrização no sistema. 

 

Atributo 2 - Atendimento personalizado - 5 clientes consideraram este atributo 

unidimensionais, 3 atrativos e 2 neutros. 

O que – Melhorar a personalização do atendimento 

Quem – Gerente de Grandes Contas ou Gerente Comercial  

Quando – Diariamente e continuamente 

Onde – Na EEC e nas dependências do cliente 

Porque – Para aumentar o desempenho com maior rapidez na solução dos problemas e 

solicitações feitas pelos clientes corporativos da EEC, bem como acompanhamento especifico 

e com maior qualidade, buscando satisfazer e fidelizar o cliente.  

Como – Através de visitas, reuniões e encontros comerciais. 

Quanto – Custo da hora trabalhada do profissional contratado pela EEC. 

 

Atributo 3 - Retorno em 24 horas das solicitações feitas na central de atendimento ao 

cliente - 6 clientes consideraram este atributo obrigatório, 3 unidimensionais e 1 neutros. 

O que – Rever a central de atendimento ao cliente 

Quem – 3 atendentes específicos para atendimento aos clientes corporativos 

Quando – Diariamente em horário comercial, um atendente das 08hr às 14hr, outros das 10hr 

às 16hr e um atendente das 12hr às 18hr.  

Onde – Na EEC 

Porque – Para pronto atendimento as solicitações e reclamações dos clientes corporativos. 

Como – Através da central de atendimento ao cliente 

Quanto – Custo de 6 horas de trabalho de cada atendente, 3 computadores e 3 cabines de 

trabalho. 

 

Atributo 4 - Inovações no layout do sistema web - 3 clientes consideraram este atributo 

atrativo, 1 obrigatório, 1 unidimensionais e 5 neutros. 
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O que – Reformular o layout do sistema de rastreamento 

Quem – Engenharia 

Quando – Uma vez por ano 

Onde – Na EEC 

Porque – Para elevar a satisfação do cliente e oferecer um diferencial competitivo  

Como – Reformulando o layout atual, de preferência inserindo sempre uma nova ferramenta, 

por mais simples que seja, pode causar uma boa impressão para o cliente. 

Quanto – Custo da hora trabalhada do engenheiro de software 

 

Atributo 5 - Manutenção preventiva - 5 clientes consideraram este atributo obrigatório, 3 

unidimensionais e 2 neutros. 

O que – Implementar processo de manutenção preventiva 

Quem – Auxiliar técnico e técnico de manutenção 

Quando – Sempre que o sistema desenvolvido no atributo 1 informar que o veiculo do cliente 

esta com status de desatualizado mais de 5 dias. 

Onde – Nas dependências do cliente ou no centro automotivo da EEC. 

Porque – Para evitar insatisfação do cliente e aumentar o desempenho do produto/serviço. 

Como – Auxiliar técnico agendará uma visita de um técnico nas dependências do cliente para 

analisar o equipamento instalado, identificar o problema e trocar o equipamento caso 

necessário.  

Quanto – Custo da hora de trabalhado do auxiliar técnico, custo da hora trabalhada do 

técnico, do equipamento necessário em caso de troca e custo com o deslocamento e 

alimentação do técnico. 

. 

Atributo 6 - Treinamento completo do sistema de rastreamento, ao funcionário do 

cliente o qual fará o monitoramento - 7 clientes consideraram este atributo unidimensionais 

e 3 obrigatório 

O que – Treinar o funcionário do cliente 

Quem – Especialista do sistema de rastreamento com formação em TI 

Quando – Logo após a instalação dos equipamentos e sempre que o cliente tenha duvidas na 

utilização do sistema de rastreamento da EEC. 

Onde – Nas dependências do cliente 



Capítulo 4 Proposta de um Plano de Ação para EEC 

 

 76 

Porque – Para auxiliar o cliente na utilização do sistema de rastreamento, com a finalidade de 

orientá-lo a gerenciar melhor a sua frota de veículos e utilizar o sistema de rastreamento para 

minimizar seus custos com combustível e manutenção dos veículos, bem como orientá-lo a 

utilizar o sistema de rastreamento para agregar valor ao seu produto/serviço. 

Como – através do treinamento ao cliente 

Quanto – Custo da hora de trabalho do profissional de TI, custo com o deslocamento e 

alimentação. 

 

Atributo 7 - Customizações personalizadas - 4 clientes consideraram este atributo neutro, 3 

obrigatório, 2 atrativos e 1 unidimensionais. 

O que – Customizar conforme necessidade do cliente 

Quem – Equipe de engenharia da EEC 

Quando – Sempre que for identificada esta necessidade pelo cliente ou solicitada pelo 

mesmo. 

Onde – Na EEC 

Porque – Para atender as necessidades dos clientes, oferecer um diferencial e fidelizá-lo. 

Como – Através da visita do gerente comercial que identificará a necessidade do cliente e 

desenhará as possibilidades de customização para o projeto a ser desenvolvido, onde  

encaminhará para equipe de engenharia desenvolver e testar tal customização. 

Exemplo: Necessidade do cliente é ser informado quando o veiculo estiver necessitando de 

uma troca de óleo. O gerente comercial identificou esta necessidade junto ao cliente e fez esta 

solicitação através de um documento especifico e detalhado a engenharia da EEC que 

desenvolverá um “campo” onde o cliente informará ao sistema de rastreamento a primeira 

troca de óleo (o sistema de rastreamento gravará esta informação com a kilometragem daquele 

dia e hora) e o engenheiro desenvolverá um outro “campo” para o cliente informar que a 

próxima troca devera acontecer daqui a 10 mil kilometros rodados, assim o sistema emitira 

uma informação automática ao cliente através de um email, informando que o veiculo de 

placa tal esta com “x” kilometros rodados e que necessita de uma troca de óleo. 

Quanto – Custo da hora trabalhada da equipe de engenharia. 

 

Atributo 8 - Customizações com prazos específicos - 5 clientes consideraram este atributo 

neutro, 2 obrigatório, 2 unidimensionais e 1 atrativos. 

O que – Estipular prazo para customização. 
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Quem – Engenharia da EEC 

Quando – Um dia após a análise do projeto 

Onde – Na EEC 

Porque – Para especificar o prazo necessário para efetivação do projeto 

Como – Através do mesmo formulário de solicitação onde consta o prazo para tal 

customização.  

Quanto – Sem custo. 

 

Atributo 9 - Tempo de recuperação do veiculo em caso de roubo for menor que 2 horas e 

30 minutos - 4 clientes consideraram este atributo unidimensionais, 3 atrativos,  2 

obrigatório, 1 neutro. 

O que – Aumentar o desempenho do tempo de recuperação 

Quem – Equipe de Captura e Policias Militar e Civil 

Quando – Sempre que um veículo for roubado 

Onde – Em todo Brasil 

Porque – Para maior satisfazer os clientes, visto que a rapidez da captura evita maiores danos 

no veiculo e aumenta a probabilidade de encontrar os pertences deixas no interior do veiculo. 

Como – Através do acionamento imediato das equipes de resgate, após a informação do 

cliente sobre o roubo do veiculo.  

Quanto – Custo do profissional contratado pela EEC da equipe de resgate, a policia militar e 

civil não tem custo. 

 

Atributo 10 - Relatório discriminado com a relação dos veículos e valores individuais na 

cobrança das faturas - 6 clientes consideraram este atributo unidimensionais, 1 atrativos,  3 

obrigatório. 

O que – Implementar um relatório descritivo de cobrança 

Quem – TI e Financeiro 

Quando – Mensalmente, encaminhar junto com a fatura 

Onde – Na EEC 

Porque – Para que o cliente possa conferir se realmente esta pagando por aqueles veículos 

que solicitou a instalação e se esta pagando por algum veículo que já retirou o equipamento, 

com esta segurança o cliente tende a pagar em dia sua fatura e não fica inadimplente. 
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Como – Através da importação do sistema operacional utilizado pela EEC, criar um comando 

de solicitação de um relatório em txt ou excell com as informações necessárias conforme 

tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Descrição dos valores cobrados na fatura 

Data de 

Instalação Placa Cliente Status 

 Taxa de 

instalação  

 Pro - 

rata  

 Mensalidade  

Junho/11   Total    Vencimento  

15/05/2011 XXX-0000 Cliente 1 Instalado 100,00  45,00  90,00  235,00 30/06/2011 

10/08/2009 QQQ-0000 Cliente 1 Instalado     90,00  90,00 30/06/2011 

05/06/2008 YYY-0000 Cliente 1 Instalado      90,00  90,00 30/06/2011 

       
415,00 

 Fonte: A autora 

 

Quanto – Custo da hora de trabalho do profissional de TI para fazer esta parametrização. 

 

Atributo 11 - Auxilio ao sistema on-line - 6 clientes consideraram este atributo neutro, 2 

unidimensionais, 2 obrigatório. 

O que – Implantar a ferramenta no sistema de rastreio 

Quem – Engenharia 

Quando – 2012 

Onde – No site da EEC 

Porque – Para auxilio ao cliente na utilização do sistema 

Como – Através de links que possam conter informações de utilização do sistema de 

rastreamento. 

Quanto – Custo da hora de trabalho do engenheiro que desenvolverá este projeto. 

 

Atributo 12 - Equipamentos modernos e atualizados tecnologicamente - 8 clientes 

consideraram este atributo obrigatório e 2 unidimensionais. 

O que – Atualizar os equipamentos 

Quem – EEC 

Quando – Sempre que houver mudança na tecnologia 

Onde – Na EEC 

Porque – Para que o cliente usufrua de equipamentos de ultima geração e aumente o 

desempenho dos equipamentos instalados.  

Como – Substituindo hardware ou software   
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Quanto – Custo da nova tecnologia ou do novo hardware e custo de troca dos equipamentos 

nos clientes. 

 

Atributo 13 - Instalação efetuada em até 48 horas da solicitação - 6 clientes consideraram 

este atributo obrigatório e 2 neutros e 1 unidimensional. 

O que – Melhorar o desempenho do atendimento técnico 

Quem – Equipe técnica 

Quando – Até 48 horas da solicitação  

Onde – Nas dependências do cliente ou no centro automotivo da EEC. 

Porque – Para satisfazer o cliente corporativo. 

Como – Através de uma equipe especifica para atender solicitações dos clientes corporativos, 

onde terão prioridade de atendimento devido ao volume de instalações. 

Quanto – Custo da hora de trabalho do técnico que fará o atendimento. 

 

 

Atributo 14 - Desconto no seguro do seu veiculo por ter instalado um rastreador  - 6 

clientes consideraram este atributo unidimensionais, 3 atrativos, 1 obrigatório. 

O que – Reforçar parceria com seguradora 

Quem – EEC 

Quando – Constantemente 

Onde – Diretamente com as Seguradoras de automóveis 

Porque – Para diminuir dos custos do cliente e proporcionar maior segurança 

Como – Através de parceria com as seguradoras 

Quanto – sem custo 

 

 

Atributo 15 - Relatório Automático - 8 clientes consideraram este atributo obrigatório e 2 

neutros. 

O que – Otimizar o tempo de análise do cliente 

Quem – TI da EEC 

Quando – Diariamente, semanalmente ou mensalmente 

Onde – Na EEC 

Porque – Para auxiliar o cliente na gestão de sua frota 
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Como – Através da parametrização do sistema para enviar por email na freqüência que o 

cliente julgar interessante as informações mais importantes para este cliente, conforme Figura 

4.1 a seguir que informa ao cliente todas as vezes que este veículo passou de 90 km/h. 

 

Figura 4.1: Relatório de velocidade  

Fonte: Sistema de rastreamento da EEC 

 

Quanto – Sem custo 

 

Atributo 16 - Gerenciamento de informações para auxilio - 7 clientes consideraram este 

atributo obrigatório, 2 unidimensionais, 1 neutro. 

O que – Melhorar o gerenciamento das informações 

Quem – TI da EEC 

Quando – Diariamente, semanalmente ou mensalmente 

Onde – Na EEC 
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Porque – Para auxiliar o cliente na gestão de sua frota 

Como – Através do BI (Business Intelligence), ferramenta que gera automaticamente os 

relatórios/gráficos considerados importantes para gestão do cliente conforme exemplo na 

figura 4.2, onde alerta o cliente que seus veículos estão sendo utilizados fora do horário de 

expediente. 

 

Figura 4.2: Distancia percorrida fora do expediente no mês de abril 2011 

Fonte: BI (Business Intelligence) - EEC 

 

Quanto – Sem custo 

 

Atributo 17 - Gestão direcionada para diminuição de custos - 5 clientes consideraram este 

atributo unidimensionais, 5 obrigatório. 

O que – Proporcionar diminuição de custos para o cliente 

Quem – Cliente 

Quando – Quando cliente achar conveniente extrair tais informações 

Onde – Sistema de Rastreamento 

Porque – Aumentar a produtividade, através do controle mais eficaz;  

Como – Através do gerenciamento das informações oferecidas pelo sistema de rastreamento 

conforme tabela 4.3 que mostra a utilização de um determinado veiculo e apresenta a 

informação que no dia 12/maio o veiculo percorreu apenas 47,9 km, deslocamento muito 

pequeno, será que realmente este trabalhou neste dia? Se trabalhou, porque sua produtividade 

não foi igual ou semelhante a dos outros dias da semana? 

Quanto – Sem custo. 
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Tabela 4.3: Deslocamento de um determinado veículo 

DESLOCAMENTO  10/mai 11/mai 12/mai 13/mai 

DISTÂNCIA PERCORRIDA  388,4 Km  381,4 Km  47,9 Km  303,2 Km  

VELOCIDADE MÁXIMA  91 Km/h  90 Km/h  86 Km/h  88 Km/h  

VELOCIDADE MÉDIA  40,3 Km/h  41,6 Km/h  28,1 Km/h  43,9 Km/h  

           Fonte: A autora 

 

 

Atributo 18 - Agregar valor ao produto/serviço do cliente - 2 clientes consideraram este 

atributo unidimensionais, 3 neutros, 2 atrativos. 

O que – Proporcionar ao cliente ganhos através do rastreamento 

Quem – Cliente 

Quando – Quando julgar necessário 

Onde – No cliente 

Porque – Para que o cliente possa utilizar a ferramenta de rastreamento para agregar valor ou 

seu produto ou serviço ou até mesmo oferecer a ferramenta como um diferencial. 

Como – Através da utilização do sistema de rastreamento que o cliente pode gerar relatórios 

diariamente, semanalmente ou mensalmente como preferir e encaminhar para os seus clientes 

que poderão utilizar estas informações para gerenciar a utilização dos veículos. Ex.: uma 

locadora de veículos é cliente da EEC e fechou contrato com a Coca-Cola, ela pode oferecer o 

seu produto de locação com rastreamento para maior segurança do cliente dela e também 

oferecer a ele alguns relatórios por placa para que ele fossa gerenciar melhor a utilização 

destes veículos. 

Quanto – Sem custo. 

 

Atributo 19 - Proporcionar segurança ao patrimônio do cliente - 7 clientes consideraram 

este atributo obrigatórios, 2 unidimensionais, 1 neutros. 

O que – Aumentar a segurança do bem para o cliente 

Quem – Rastreador da EEC 

Quando – A partir da instalação do equipamento de rastreador 

Onde – No cliente 

Porque – Para segurança dos veículos e para aumentar a segurança da carga transportada. 

Como – Através da instalação do rastreador e do seu bom desempenho. 
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Quanto – Custo com equipamento que será repassado para o cliente quando permanecer na 

EEC a longo prazo. 

 

Atributo 20 - Proporcionar segurança pessoal ao cliente - 5 clientes consideraram este 

atributo obrigatórios, 2 unidimensionais, 2 neutros e 1 atrativo. 

O que – Aumentar a segurança pessoal do cliente 

Quem – Rastreador da EEC 

Quando – A partir da instalação do rastreador 

Onde – No cliente e na EEC 

Porque – Para aumentar a segurança pessoal do cliente. 

Como – Através da instalação do rastreador com um conector chamado botão de pânico que 

serve para o cliente acionar em caso de perigo e assim a EEC fica sabendo que este veiculo 

foi roubado e automaticamente inicia a captura, tomando todos os cuidados necessários para 

assegurar a vida do cliente. Outro exemplo pode ser a instalação do rastreador na Van que 

leva e trás os seus filhos da escola, através do sistema de rastreamento o cliente pode 

acompanhar passo a passo o percurso feito pelo motorista, a velocidade, entre outras 

informações que julgar necessárias. 

Quanto – Custo com equipamento que será repassado para o cliente quando permanecer na 

EEC a longo prazo. 

 

4.1 Síntese deste capítulo 

 Pode-se observar que a maioria das ações são consideras simples na sua implantação e 

de grande valor para o aumento do desempenho da EEC que busca fidelizar seus clientes. 

Diante dos resultados, destacam-se os atributos considerados obrigatórios que da combinação 

de 200 respostas considerando 10 clientes e 20 atributos, 40%, ou seja, 79 respostas foram 

que determinados atributos são obrigatórios, onde a EEC terá que trabalhar dispor destes 

atributos com qualidade e bom desempenho, pois estes clientes podem facilmente ficar 

insatisfeitos. 

  Aumentar o desempenho dos atributos pesquisados, também será de grande valia para 

elevar a satisfação dos clientes, visto que 30% das questões foram consideradas 

unidimensionais, onde a satisfação esta diretamente ligada ao nível de desempenho do serviço 

prestado.  
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 As ações propostas são viáveis, factíveis, com baixo custo para EEC, pois utilizará 

recursos já disponíveis e é de fundamental importância para garantir a satisfação do cliente 

com a finalidade da retenção e proporcional um diferencial competitivo diante da 

concorrência. 
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5 CONCLUSÕES 

Este capítulo avalia se os objetivos traçados neste trabalho foram alcançados, como também 

relata as limitações ao estudo e formula sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.1 Conclusão Geral 

Com o crescimento elevado, as empresas de serviços buscam oferecer diferenciais 

competitivos para se impor no mercado e se sobre sair em relação à concorrência. Segundo os 

autores estudados, qualidade e desempenho são características fundamentais esperadas pelos 

clientes, que se bem trabalhadas, podem elevar a satisfação dos consumidores. 

 O objetivo deste trabalho parte do principio que identificando os atributos que elevam a 

satisfação do cliente, pode-se evitar a insatisfação e buscar a fidelidade através do melhoramento 

no desempenho dos atributos e de ações que o surpreendam. Para atingir o objetivo proposto foi 

necessário revisar aspectos relevantes sobre serviços, tais como: definições, características e 

classificação, para obter maior conhecimento sobre o setor e diferenciar de produtos físicos. E 

fatores como fidelização, satisfação e qualidade voltados para serviços, foram base para o melhor 

entendimento do setor em busca de um relacionamento a longo prazo com os cliente. 

 Como objeto de estudo, foi utilizado o Modelo de Kano, desenvolvido por Noriaki Kano, 

este modelo propõe a relação entre o desempenho com os atributos e a satisfação geral do 

cliente, classificando os atributos como: obrigatórios, unidimensionais, atrativos e neutros. 

Para desenvolver o questionário do Modelo de Kano, foi necessária a elaboração de questões 

funcionais e disfuncionais consideradas funcionais as questões que oferecem o atributo e 

disfuncionais as mesmas questões sem este atributo. Da combinação das duas questões 

chagou-se aos resultados da pesquisa. 

 Para identificar os atributos e atingir este objetivo especifico, foi necessário o 

envolvimento da alta gestão da empresa estudo de caso, bem como de profissionais operacionais 

que estão em contato direto e constante com os clientes e puderam contribuir neste trabalho. 

Foram considerados atributos mais importantes a serem mensurados, pela freqüência de 

utilização, solicitação e reclamação dos clientes. Após esta etapa, fez-se uma analise estratégica 

para eleger os clientes para coleta de dados, chegando à conclusão que seria uma amostra 

considerável a mensuração nos 10 maiores clientes que tem características semelhantes no que diz 

respeito à utilização do serviço prestado pela empresa estudo de caso. O questionário da pesquisa 
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foi elaborado e aplicado pela autora deste trabalho, a qual coletou  as informações pessoalmente 

cliente a cliente. 

 Diante das informações coletadas e da analise dos dados, foi proposto um plano de ação 

para cada atributo. O plano de ação foi desenvolvido com o método 5w2h que propõe ações de 

forma rápida e objetiva. Cada ação foi proposta com objetivo de rever, implementar ou 

reformular processos e procedimentos de trabalho com a finalidade de manter e aumentar o 

desempenho dos atributos estudados, a fim de proporcionar maior satisfação aos cliente e 

evitar a insatisfação. Outro resultado se apresentou com importância para o estudo, foi o 

conhecimento de alguns atributos considerados atrativos para os clientes, o que permite a 

empresa estudo de caso oferecer um diferencial no seu serviço, aumentando o grau de 

satisfação do cliente e fidelizando por estar recebendo algo que nem esperava. 

 Em resumo este trabalho alcançou o objetivo geral com a aplicação da pesquisa 

baseada no Modelo de Kano e os objetivos específicos, identificação dos atributos através da 

coleta de dados, apresentando um plano de ação objetivo, econômico e eficaz para satisfação 

dos clientes. 

 Por fim, para melhor entender as necessidades dos clientes, se faz necessário a 

identificação dos atributos que para ele são considerados de fundamental importância e sua 

satisfação esta diretamente ligada ao desempenho que cada atributo. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

Após a conclusão deste trabalho, alcançando-se o objetivo geral e os específicos da 

pesquisa, percebe-se que o mesmo apresenta algumas limitações. 

A pesquisa foi aplicada somente aos grandes clientes de Pernambuco, o que pode 

apresentar resultados diferentes quando aplicado em todo Brasil. 

 

5.3 Dificuldades 

Como a coleta de dados tinha que ser diretamente com o gestor responsável pelo setor 

de transporte, a acessibilidade não foi fácil, pois dependeu da disponibilidade na sua agenda 

para entrevista. 

A localização geográfica entre os clientes também se apresentou como uma dificuldade, 

o que não possibilitou uma amostra maior para o estudo. 
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O tempo para resposta do questionário sem questionamentos variava de 15 a 20 

minutos, sendo que como foi aplicado pela autora da pesquisa, e esta detém muitas 

informações sobre o serviço prestado, para cada questão abordada, surgia um questionamento 

por parte do cliente, onde elevou o tempo da aplicação para uma média de 1 hora. 

 

5.4 Sugestão para trabalhos futuros 

Para trabalho acadêmico, sugere-se: 

 Acrescentar o SERVQUAL na pesquisa; 

 Avaliar o impacto das mudanças após a aplicação do Plano de Ação proposto; 

 Proposta de nova coleta de dados. 

Para trabalho da EEC, sugere-se: 

 Colocar em prática o plano de ação proposto; 

 Ampliar o número de clientes consultados. 
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APÊNDICE 1 

 

Resultado dos questionários aplicados nos clientes da EEC. 

Informações necessárias para composição da tabela 3.1 do terceiro capítulo, onde 

apresenta o resultado adquirido cliente por cliente para avaliação dos 20 atributos propostos 

para questões funcionais e disfuncionais. 

CLIENTE 1: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X X X X

Isso é indiferente

Conviveria com ele X

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

CLIENTE 1: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente X

Conviveria com ele X X X X X X X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

 
CLIENTE 2: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X XX X X

Isso é indiferente

Conviveria com ele X

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

CLIENTE 2: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente

Conviveria com ele X X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 
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CLIENTE 3: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X

Isso é indiferente X X

Conviveria com ele

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 3: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente X X

Conviveria com ele X X X X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

 

CLIENTE 4: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X X

Isso é indiferente

Conviveria com ele X X

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 4: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente

Conviveria com ele X X X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 
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CLIENTE 5: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X

Isso é indiferente X X X X

Conviveria com ele

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 5: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente

Conviveria com ele X X X X X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

 

CLIENTE 6: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X X X X

Isso é indiferente X

Conviveria com ele

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 6: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente X X

Conviveria com ele X X X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 
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CLIENTE 7: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X X X X X

Isso é indiferente X

Conviveria com ele

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 7: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente X

Conviveria com ele X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

 

CLIENTE 8: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X X X X

Isso é indiferente X

Conviveria com ele

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 8: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente X

Conviveria com ele X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 
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CLIENTE 9: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X X X

Isso é indiferente X X

Conviveria com ele X

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 9: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente X X

Conviveria com ele X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

 

CLIENTE 10: Respostas para as questões funcionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito X X X X X X

Desejaria e gostaria X X X X X X X X X X X

Isso é indiferente X X

Conviveria com ele X

Insatisfeito

Questões     

Funcionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 

CLIENTE 10: Respostas para as questões disfuncionais 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Muito Satisfeito

Desejaria e gostaria

Isso é indiferente X

Conviveria com ele X X X X X X X

Insatisfeito X X X X X X X X X X X X

Questões     

Disfuncionais

ATRIBUTOS

Fonte: A autora 

 




