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RESUMO 

 

O crescimento da frota brasileira de veículos nos últimos anos, influenciou o setor de óleos 

lubrificantes. O mercado nacional era abastecido por 307 produtores e importadores de óleos 

lubrificantes, tornando este mercado competitivo e de difícil sobrevivência para estes 

produtores. Os óleos lubrificantes utilizavam especificações semelhantes para serem 

produzidos, desta maneira os produtores tinham dificuldades de estarem diferenciado os seus 

produtos na busca da satisfação dos seus clientes. Nesse contexto, com base nos pensamentos 

teóricos desenvolvidos por Byrne e Markham (1993), Morash, Dröge e Vickery (1996), 

Mentzer, Flint e Kent (1999),  Mentzer, Flint e Hult (2001),  Esper, Fugate e Sramek (2007), 

fundamentou-se esse estudo acadêmico. Os autores previamente citados, realizaram pesquisas 

acadêmicas, as quais buscavam mensurar a qualidade do serviço logístico, capabilidades 

logísticas e satisfação dos clientes, constructos que foram objetos de estudos desse trabalho 

acadêmico. Desta maneira, esse estudo acadêmico teve como objetivo mensurar a influência 

da qualidade dos serviços logísticos sobre a satisfação dos clientes dos produtores de óleos 

lubrificantes, no mercado brasileiro, buscando responder o problema de pesquisa, que 

consistia identificar a influência das capabilidades logísticas nesta relação. Para tanto, na 

primeira etapa, realizou-se uma pesquisa exploratória,  que coletou dados por meio de 

entrevistas em profundidade com colaboradores e clientes de um produtor de óleos 

lubrificantes. Os dados coletados foram tratados pela análise de dados qualitativos, revelando 

os critérios mais relevantes dos constructos QSL, CL e SC. Assim, com os resultados da 

primeira etapa, seguiu-se para a segunda etapa, realizando-se uma pesquisa de natureza 

quantitativa descritiva com objetivo de verificar a influência das capabilidades logísticas na 

relação qualidade do serviço logístico e satisfação do cliente no mercado de óleos 

lubrificantes brasileiro. De modo que utilizou-se questionários estruturados e aplicados por 

intermédio do website Survey Monkey junto a clientes da base de dados de um produtor de 

óleos lubrificantes. A pesquisa gerou uma amostra composta por 117 questionários 

respondidos por clientes do mercado de óleos lubrificantes. Os dados coletados foram tratados 

pelas estatísticas descritivas e multivariadas, revelaram que: a) A qualidade do serviço 

logístico influênciava a satisfação dos clientes; b) As capabilidades logísticas não tinham 

influência direta sobre a satisfação dos clientes; c) A influência das capabilidades logísticas 

sobre a satisfação dos clientes era mediada pela qualidade dos serviços logísticos. Destes 

resultados pôde-se concluir que as empresas produtoras de óleos lubrificantes na busca da 

satisfação dos seus clientes, deveriam realizar investimentos significativos na qualidade dos 

serviços logísticos prestados. Estes investimentos deveriam ser primordiais no que se referem 

as informações fornecidas durante o processo de vendas e entregas dos óleos lubrificantes, 

bem como na capacitação dos colaboradores do produtor que prestariam atendimento a estes 

clientes. 

 

 

Palavras-chaves: Qualidade do Serviço Logístico; Capabilidades Logísticas; Satisfação dos 

Clientes; Vantagem Competitiva. 

 

 

Linha de Pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial.  



ABSTRACT 

 

The growth of the Brazilian vehicle fleet in recent years influenced the lubricants oils sector. 

The national market was supplied per 307 producers and importers of lubricants oils, 

therefore this market was very competitive and difficult survival for these producers. 

Lubricants oils used similar specifications to be produced, in this way the producers had 

difficulties of being differentiated its products in search of customer satisfaction. In this 

context, based on the theoretical thoughts developed by Byrne and Markham (1993), Morash, 

Dröge and Vickery (1996), Mentzer, Flint and Kent (1999), Mentzer, Flint and Hult (2001), 

Esper, Fugate and Sramek ( 2007), this academic study was grounded. The authors previously 

cited, conducted academic research, which sought to measure the quality of logistics services, 

logistics capabilities and customer satisfaction, constructs that were objects of study this 

academic work. Therefore, this academic study aimed to measure the influence of the quality 

of logistics services on customer satisfaction producers of lubricants in the Brazilian market, 

seeking to answer the research problem, which was to identify the influence of logistics 

capabilities in this relationship. Therefore, in the first stage, there was an exploratory study, 

which collected data through interviews with employees and customers of a producer of 

lubricants oils. Data were processed by analysis of qualitative data, showing the most relevant 

criteria of the constructs QSL, LC and SC. So with the results of the first stage, followed for 

the second stage, developing a descriptive quantitative research in order to verify the 

influence of logistics capabilities on the quality of logistics services relationship and customer 

satisfaction in the lubricants market Brazilian. So we used structured questionnaires and it 

were applied through of web site Survey Monkey, questionnaires were sent to customer of 

database of a producer of lubricants oils. The research generated a sample of 117 

questionnaires answered by the lubricants oil market customers. The collected data were 

processed by descriptive and multivariate statistics revealed that: a) The quality of logistics 

services influenced customer satisfaction; b) The logistics capabilities had no direct influence 

on customer satisfaction; c) The influence of logistics capabilities on customer satisfaction 

was mediated by the quality of logistics services. From these results it concluded that the 

producers of lubricants oil in the search of customer satisfaction, should make significant 

investments in the quality of logistics services. These investments should be paramount in 

referring to the information provided during the process of sales and deliveries of lubricants 

oils, as well as in the training of employees of the producer who would provide service to 

these clients. 

 

 

 

 

 

Keywords: Logistics Quality Services; Logistics Capabilities; Consumer Satisfaction; 
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1 O PROBLEMA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado brasileiro de óleos lubrificantes a partir dos anos 2000, tornou-se 

competitivo, existindo a necessidade de que as empresas que produzem e/ou fornecem óleos 

lubrificantes investissem na melhoria dos seus produtos e serviços. Estas empresas enfrentam 

regulamentações rígidas em relação a contaminação do meio ambiente (descarte e emissões) e 

a obrigatoriedade de atenderem as especificações de motores com uma tecnologia mais 

avançada, produzidos pela indústria automobilística (BNDES, 2014). Toda a indústria de 

óleos lubrificantes para estar apta à vender os seus produtos no mercado nacional,  têm que 

atender às especificações impostas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), tendo o seus 

produtos fiscalizados por esta agência governamental.  

Tendo em vista que os óleos lubrificantes utilizam especificações semelhantes para 

serem produzidos, são considerados commodities (SINDILUB, 2014). Os compradores de 

óleos lubrificantes consideram que os óleos lubrificantes são iguais, diferenciando somente a 

sua marca (CORREIO, 2014).  Conforme aborda Pires (2011), para produtos que tendem a se 

comportar como commodities o custo é uma dimensão competitiva básica, a qualidade é uma 

obrigação primária, sendo que a diferenciação pode ser buscada através da qualidade do 

serviço logístico. Desta maneira para as empresas que produzem e/ou fornecem óleos 

lubrificantes, existem poucas oportunidades de estarem diferenciando os seus produtos na 

busca da satisfação dos seus clientes (BRASIL, 2014).  

Além disto, as empresas que produzem e/ou fornecem óleos lubrificantes estão 

sujeitas aos problemas ocasionados pela falta de infraestrutura no setor de transporte no 

Brasil. Conforme aborda o vice-presidente da Associação Brasileira de Logística 

(ABRALOG) , Edson Carillo, em uma entrevista ao Jornal Valor Econômico em junho de 

2013, as empresas brasileiras operam com um nível de estoque acima de 30 dias, sendo que 

nos Estados Unidos o nível de estoque é de 10 dias, devido as incertezas logísticas (VALOR, 

2013). Por meio desta afirmação, observa-se que a qualidade do serviço logístico pode 

influenciar a satisfação do cliente, pois Ballou (2011) destaca que os compradores das 

empresas são sensíveis a qualidade dos serviços logísticos prestados, aumento na qualidade 

do serviços logísticos significa menor custos de estoques para as empresas. 

Mentzer, Flint e Hunt (2001) sugerem que a qualidade do serviço logístico (QSL) 

pode influenciar a satisfação do cliente.  A satisfação corresponde à expectativa de compra 
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contra o desempenho real do serviço, fazendo parte do processo decisão de compra dos 

clientes (BERTAGLIA, 2009). Novaes (2007) destaca que a logística moderna procura 

incorporar a satisfação plena do cliente, mantendo uma qualidade de serviço logístico 

adequada e pré-estabelecida.  

Entretanto, Daugherty, Stank e Ellinger (1998) abordam em seu trabalho que as 

capabilidades logísticas demonstram estar associadas aos altos níveis de satisfação dos 

clientes, sendo que por intermédio da Resource-Based View (RBV) as capabilidades são 

definidas como um subconjunto de recursos que habilitam explorar melhor outros recursos da 

empresa na busca de um melhor desempenho (BARNEY; HESTERLY, 2013).  

Neste trabalho utiliza-se as três dimensões definidas por Grant (1991) para 

capabilidades: como recursos físicos da organização e suas decisões; como a configuração 

destes recursos para apoiar as atividades da organização e como a melhor utilização dos 

recursos na busca da vantagem competitiva em relação ao mercado que a empresa atua.  

Para a busca da vantagem competitiva é considerado que a qualidade do serviço 

logístico e as capabilidades logísticas podem ser utilizadas como estratégias de diferenciação 

para influenciar a satisfação do cliente, pois o propósito principal da estratégia é criar riquezas 

para os proprietários da empresa através da satisfação dos seus clientes (WRIGHT; KROLL; 

PARNELL, 2000). 

Novack, Rinehart e Langley Jr. (1996) em uma pesquisa realizada com executivos da 

área de logística, destacam que estes executivos não concordam que a qualidade dos serviços 

logísticos tenha efeito significante sob a satisfação dos clientes. Porém ao contrário do 

resultado encontrado por Novack, Rinehart e Langley Jr. (1996), os trabalhos de Flint, Larson 

e Gammelgaard (2008) e Saura et al. (2008) demonstram que a qualidade do serviço logístico 

pode influenciar a satisfação dos clientes.  

Małgorzata e Gajewska (2014) declaram que a evolução da qualidade dos serviços 

logísticos tende afetar a evolução da satisfação dos clientes. Os trabalhos acadêmicos sugerem 

que a qualidade dos serviços logísticos e as capabilidades logísticas podem ter influência 

sobre a satisfação do cliente, entretanto são escassos os estudos que estudam a influência das 

capabilidades logísticas na relação da qualidade do serviço logístico e satisfação dos clientes.  

 De forma que as informações inicialmente expostas sugerem haverem dificuldades 

para as empresas (produtoras e ou/fornecedoras) que atuam no mercado de óleos lubrificantes 

de se estabelecerem, tendo em vista a baixa diferenciação entre óleos lubrificantes de marcas 

diferentes. Desta maneira a qualidade do serviço logístico e as capabilidades logísticas podem 

influenciar a satisfação dos seus clientes, auxiliando estas empresas na busca da vantagem 
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competitiva. Considerando esses contextos: a) O mercado de óleos lubrificantes com baixa 

diferenciação de produto; b) A qualidade do serviço logístico e as capabilidades logísticas 

podendo influenciar a satisfação dos clientes; c) A falta de trabalhos acadêmicos que tenham 

estudado estes três constructos em conjunto.  Formulou-se o problema de pesquisa para 

responder a seguinte questão:  Qual a influência  das capabilidades logísticas das empresas 

fornecedoras de óleos lubrificantes na relação entre a qualidade dos serviços logísticos 

prestados e a satisfação dos seus clientes? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral buscou-se identificar a influência das capabilidades logísticas na 

relação entre a qualidade do serviço logístico e a satisfação do cliente no mercado de óleos 

lubrificantes. 

Como objetivos específicos buscaram-se: a) Mensurar os itens que impactam na 

qualidade do serviço logístico sobre uma avaliação do cliente da empresa; b)  Identificar as 

principais capabilidades logísticas que têm influência na qualidade do serviço logístico e na 

satisfação do cliente; c) Mensurar os itens dos serviços logísticos que impactam na satisfação 

do cliente; d) Identificar o alinhamento das relações dos constructos qualidade do serviço 

logístico, capabilidades logísticas e satisfação do cliente. 

A justificativa para realização dessa pesquisa descreve-se na seção seguinte através da 

apresentação da relevância do estudo para academia e para prática gerencial. 
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1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

1.3.1 Relevância para Academia 

 

Buscaram-se publicações sobre os temas abordados nas bases de dados do EBSCO, 

ProQuest, SPELL, CAPES e JSTOR, em consultas durante o mês de setembro de 2014. Por 

intermédio da Tabela 1 apresenta-se a quantidade de publicações acadêmicas encontradas na 

base de dados do EBSCO. 

Tabela 1 – Quantidade de Publicações – Base de Dados EBSCO 
 

TÊRMOS PESQUISADOS 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

Logistics  Service Quality 

 

2 6 4 12 

Logistic Capabilities 

 

2 5 5 12 

LSQ - Log. Capab. - Satisfaction 

   
0 

LSQ - Logistic Capabilities 

  

2 

 
2 

LSQ - Satisfaction 

  

1 4 5 

Log, Capab. - Satisfaction 

 

2 3 1 6 

Logistic - Satisfaction 

 

3 1 4 8 

TOTAL 0 9 18 18 45 

 
Fonte: EBSCO (2014) 

Nota: Pesquisa realizada durante o mês de setembro de 2014.  

 

Identificou-se por meio das publicações científicas encontradas na base de dados da 

EBSCO, a concentração de artigos no que se refere a Qualidade dos Serviços Logísticos e 

Capabilidades Logísticas. Sendo que estes temas se tornaram de maior interesse dos 

pesquisadores acadêmicos a partir dos anos 2000. A quantidade de publicações científicas que 

se encontrou na base de dados do ProQuest foram 61 publicações, quais são demonstradas na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Quantidade de Publicações – Base de Dados ProQuest 
 

TÊRMOS PESQUISADOS 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

Logistics  Service Quality 1 6 3 3 13 

Logistic Capabilities 

 

3 8 8 19 

LSQ - Log. Capab. - Satisfaction 

   
0 

LSQ - Logistic Capabilities 

  

3 1 4 

LSQ - Satisfaction 

  

3 5 8 

Log. Capab. - Satisfaction 

 

2 4 1 7 

Logistic - Satisfaction 

 

3 2 5 10 

TOTAL 1 14 23 23 61 

 
Fonte: ProQuest (2014) 
Nota: Pesquisa realizada durante o mês de setembro de 2014.  
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Na Base de dados do ProQuest encontrou-se uma concentração dos trabalhos 

acadêmicos envolvendo a qualidade do serviço logístico entre os anos de 1990 e 1999, depois 

os trabalhos de pesquisa concentraram-se em capabilidades logísticas. Na base de dados da 

SPELL encontrou-se somente um artigo científico, na língua portuguesa, que tratou da relação 

da logística com a satisfação dos clientes, conforme demonstra-se na Tabela 3. 

Tabela 3 – Quantidade de Publicações – Base de Dados SPELL 
 

TÊRMOS PESQUISADOS 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

Logistics  Service Quality 

    
0 

Logistic Capabilities 

    
0 

LSQ - Log. Capab. - Satisfaction 

   
0 

LSQ - Logistic Capabilites 

    
0 

LSQ - Satisfaction 

    
0 

Log. Capab. - Satisfaction 

    
0 

Logistic - Satisfaction 

  

1 

 
1 

TOTAL 0 0 1 0 1 

 
Fonte: SPELL (2014) 

Nota: Pesquisa realizada durante o mês de setembro de 2014.  

 

Um segundo artigo científico em língua portuguesa, encontrou-se nas bases de dados 

da CAPES, que tratava-se de um trabalho qual investigava a qualidade do serviço logístico e 

satisfação do cliente. Na base de dados da CAPES encontrou-se mais um artigo científico na 

língua portuguesa, que estudava a relação da logística com a satisfação do cliente, porém este 

trabalho científico era o mesmo encontrado na base de dados da SPELL. Os outros quatro 

artigos científicos que se encontrou na base de dados da CAPES eram em língua inglesa. Os 

resultados da pesquisa na busca por trabalhos acadêmicos na base de dados da CAPES, 

apresenta-se na Tabela 4. 

Tabela 4 – Quantidade de Publicações – Base de Dados CAPES 
 

TÊRMOS PESQUISADOS 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

Logistics  Service Quality 

  

1 1 2 

Logistic Capabilities 

    
0 

LSQ - Log. Capab. - Satisfaction 

   
0 

LSQ - Logistic Capabilites 

    
0 

LSQ - Satisfaction 

   

1 1 

Log. Capab. - Satisfaction 

    
0 

Logistic - Satisfaction 

 

1 1 1 3 

TOTAL 0 1 2 3 6 

 
Fonte: CAPES (2014) 

Nota: Pesquisa realizada durante o mês de setembro de 2014. 
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Na pesquisa na base de dados da JSTOR identificaram-se quatro artigos científicos, 

sendo que dois destes trabalhos tratavam-se de estudos realizados sobre qualidade dos 

serviços logísticos e outros dois sobre estudos que envolviam capabilidades logísticas, 

conforme demonstra-se por meio da Tabela 5. 

Tabela 5 – Quantidade de Publicações – Base de Dados JSTOR 
 

TÊRMOS PESQUISADOS 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

Logistics  Service Quality 

  

1 1 2 

Logistic Capabilities 

 

1 

 

1 2 

LSQ - Log. Capab. - Satisfaction 

   
0 

LSQ - Logistic Capabilites 

    
0 

LSQ - Satisfaction 

    
0 

Log. Capab. - Satisfaction 

    
0 

Logistic - Satisfaction 

    
0 

TOTAL 0 1 1 2 4 

 

Fonte: JSTOR (2014) 

Nota: Pesquisa realizada durante o mês de setembro de 2014. 

 

Verificou-se conforme ocorreu com os trabalhos acadêmicos encontrados nas bases de 

dados da CAPES e SPELL, que alguns trabalhos estavam repetidos em outras bases de dados. 

Foram encontrados 14 trabalhos científicos que se repetiam entre as bases de dados 

pesquisadas, conforme demonstra-se na Tabela 6. 

Tabela 6 – Quantidade de Publicações Repetidas nas Bases de Dados Pesquisadas 
 

TÊRMOS PESQUISADOS 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

Logistics  Service Quality 

 

2 

  
2 

Logistic Capabilities 

 

1 2 

 
3 

LSQ - Log. Capab. - Satisfaction 

   
0 

LSQ - Logistic Capabilites 

  

1 

 
1 

LSQ - Satisfaction 

  

1 

 
1 

Log. Capab. - Satisfaction 

 

2 2 

 
4 

Logistic - Satisfaction 

 

2 1 

 
3 

TOTAL 0 7 7 0 14 

 
Fontes: EBSCO, ProQuest, SPELL, CAPES e JSTOR (2014) 

Nota: Pesquisa realizada durante o mês setembro de 2014.  

 

A quantidade de publicações científicas encontradas nas bases de dados pesquisadas, 

sobre os temas abordados não eram em grande quantidade, conforme apresenta-se por 

intermédio da Tabela 7. 
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Tabela 7 – Quantidade Total de Publicações sobre o Tema Pesquisado 
 

TÊRMOS PESQUISADOS 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2014 TOTAL 

Logistics  Service Quality 1 6 11 9 27 

Logistic Capabilities 

 

5 11 14 30 

LSQ - Log. Capab. - Satisfaction 

   
0 

LSQ - Logistic Capabilites 

  

4 1 5 

LSQ - Satisfaction 

  

3 10 13 

Log. Capab. - Satisfaction 

 

2 5 2 9 

Logistic - Satisfaction 

 

5 4 10 19 

TOTAL 1 18 38 46 103 

 

Fontes: EBSCO, ProQuest, SPELL, CAPES e JSTOR (2014) 

Nota: Pesquisa realizada durante o mês setembro de 2014. Desconsideradas as publicações em duplicidade nas 

bases de dados pesquisadas. 

 

 

Destacou-se que os três temas abordados, qualidade do serviço logístico, capabilidades 

logísticas e satisfação dos clientes não apresentaram artigos que discutiam estes três temas em 

conjunto. Em uma busca separada de cada tema, as capabilidades logísticas foram que 

demonstraram o maior número de publicações, sendo 29% das publicações encontradas e a 

qualidade do serviço logístico com 26% das publicações. Desta forma, demonstrando o 

interesse dos pesquisadores acadêmicos por estes dois temas. 

Considerando-se as publicações científicas desenvolvidas por pesquisadores 

brasileiros, encontrou-se somente dois artigos científicos que envolviam os constructos 

qualidade do serviço logístico, capabilidades logísticas e satisfação do cliente, porém, da 

mesma maneira que ocorreu com os trabalhos internacionais, nenhum destes trabalhos 

científicos pesquisou os três temas em conjunto. 

Verificou-se que os estudos envolvendo temas associados à logística vem tendo um 

crescimento a partir dos anos de 1990 e concentrando-se em um maior número de publicações 

a partir do ano de 2010. Nestes últimos quatro anos (2010 – 2014) concentraram-se 45% das 

publicações científicas obtidas sobre os temas abordados.  

Tendo em vista que para os três temas abordados não existiam publicações em 

conjunto e no Brasil eram escassos os trabalhos científicos que abordavam estes três temas, 

foi considerado importante pesquisar a relação destes três temas, que já foram explorados em 

separado por vários pesquisadores da academia. Desta forma, buscou-se identificar a 

influência que cada tema tem sobre o outro. 
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1.3.2 Relevância para Prática Gerencial 

 

A frota do Brasil, considerando motocicletas, veículos leves e pesados, teve um 

crescimento de 138,6% do ano de 2001 ao de 2012 (OBSERVATÓRIO, 2014), com um 

crescimento de 7,03% no ano de 2013 (DENATRAN, 2014). Em maio do ano de 2014 a frota 

brasileira de veículos somava 84,06 milhões de veículos, sendo formada por 46,63 milhões de 

automóveis, 5,97 milhões de veículos comerciais leves, 2,54 milhões de caminhões, 0,56 

milhões de ônibus, 18,68 milhões de motocicletas e 9,68 milhões de outros veículos 

(DENATRAN, 2014).  A partir do ano de 2013 o Brasil ocupava a quarta posição no ranking 

mundial em vendas de veículos (SINDIPEÇAS, 2014).  

O mercado de combustíveis cresceu no período de 2004 até 2013 a taxa de 55,19%, 

passando de um volume anual em 2004 de 88,40 bilhões de litros para 137,19 bilhões de litros 

em 2013 (ANP, 2014). Os óleos lubrificantes no período de 2004 à 2012 tiveram um 

crescimento de 33%, com um consumo no mercado interno de 1,40 bilhões de litros anuais no 

ano de 2012, tornando o Brasil o sexto maior mercado mundial de óleos lubrificantes (IPESI, 

2013).  Em 2013 foram consumidos no mercado interno 1,52 bilhões, tendo um aumento do 

consumo de 8,3 % em relação ao ano de 2012, enquanto o PIB Brasileiro neste mesmo 

período cresceu 2,3% (FECOMBUSTÍVEIS, 2014), esta evolução é mostrada na Figura 1. No 

ano de 2013 o Brasil atingiu a quinta posição no mercado mundial de óleo lubrificantes 

(SINDIRREFINO, 2014). 

 

 Figura 1 - Evolução do Mercado de Lubrif. no Brasil x Crescimento do PIB Brasileiro 

 

 Fonte: LUBES em Foco (2014) 



 24 

O mercado de combustíveis e óleos lubrificantes até os anos de 1980 era controlado 

pelo Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estava incorporado ao Ministério de Minas e 

Energia. O CNP restringia a criação de novas empresas petrolíferas no Brasil, então a 

demanda por combustíveis e óleos lubrificantes era atendida por seis grandes petrolíferas: 

Petrobrás, Ipiranga, Shell, Esso, Texaco e Atlantic (ANP, 2014).  

Isto gerou um mercado estável, com pouca concorrência, falta de investimentos em 

novos produtos e baixa qualidade na prestação de serviços, tais como o transporte dos 

combustíveis e óleos lubrificantes. A partir da Constituição Brasileira de 1988, o mercado do 

petróleo no Brasil recebeu uma nova regulamentação,  extinguindo o Conselho Nacional do 

Petróleo e criando a Agência Nacional do Petróleo (ANP) a partir de 1998, que permitiu a 

criação de novas empresas no mercado petrolífero (ANP, 2014).  

Apresenta-se o mercado brasileiros de óleos lubrificantes por intermédio da Figura 2 

para uma melhor compreensão. Na Figura 2 observa-se que o óleo básico, que era a principal 

matéria prima para a produção dos óleos lubrificantes, poderia ser obtido através de três 

fornecedores, Refinarias (Petrobrás), Importadores e Rerrefinadores (SINDICOM, 2014). 

 Sendo que as refinarias pertencentes a Petrobrás eram responsáveis por 46% do 

fornecimento de óleo básico para os produtores de lubrificantes, o restante do fornecimento 

era dividido em 40%  de óleos básicos importados e 14% de óleos básicos rerrefinados 

(SINDILUB, 2014).  

 

  Figura 2 - Mercado de Óleos Lubrificantes no Brasil 

 

  Fonte: SINDICOM (2014) 
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No ano de 2014, quando se iniciou este trabalho acadêmico, o mercado dos óleos 

lubrificantes era composto por 134 produtores distribuidores, 173 importadores e 600 

revendas atacadistas, que atendiam 39.294 postos de combustíveis, 60.000 lojas de autopeças, 

7.000 super trocas de óleos, 5.500 concessionárias, 130.000 oficinas mecânicas e 3.000 

hiper/supermercados. Salienta-se que outra denominação utilizada para os produtores 

distribuidores de óleos lubrificantes era a de fornecedores de óleos lubrificantes, pois estes 

além de produzirem os óleos lubrificantes, também realizavam o seu fornecimento para 

diversos segmentos conforme demonstra a Figura 3 (SINDILUB, 2014). 

 

  Figura 3 - Canais de Distribuição do Óleo Lubrificante no Mercado Brasileiro 
 

 

  Fonte: SINDILUB (2014) 

 

 

Porém, 81,9% do mercado de óleos lubrificantes por volume, estava concentrado em 

nove produtores: Petrobrás, Ipiranga, Cosan, Chevron, Shell, Petronas, Castrol (BP), Total e 

YPF. Desta maneira observou-se que no mercado de óleos lubrificantes existia uma 

concentração nos fornecedores de matéria prima como nos principais produtores 

(fornecedores) de óleos lubrificantes.  Esta concentração nas atividades de fornecimento de 

matéria prima como na produção de óleos lubrificantes, conduziram os produtores 

(fornecedores) de óleos lubrificantes a buscarem formas de se diferenciar no mercado e 

manter sua competitividade focando em seus recursos e capacidades.  

Este estudo visou contribuir com os executivos das empresas produtoras 

(fornecedoras) de óleos lubrificantes, tornando visíveis se a qualidade do serviço logístico e as 

capabilidades logísticas poderiam impactarem positivamente sobre a satisfação dos seus 
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clientes e qual o papel das capabilidades logísticas nessa relação. Desta forma, permitindo 

desenvolver estratégias na busca da vantagem competitiva. Tendo em vista que os produtores 

de óleos lubrificantes eram conhecidos pelos seus clientes como fornecedores de óleos 

lubrificantes, esta denominação também foi utilizada na sequência deste trabalho, 

principalmente nos questionários das pesquisas. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Conforme abordado o volume produzido de óleos lubrificantes no mercado brasileiro 

era realizado por 134 produtores, que também eram fornecedores destes produtos. Os óleos 

lubrificantes acabados eram destinados à três segmentos principais: Revendedor atacadista, 

Revendedor varejista e Consumidores de grande porte, conforme mostra-se na Figura 4. 

 

 Figura 4 – Segmentos que Comercializam e Consomem Óleos Lubrif. no Brasil 
 

 

 Fonte: SINDILUB (2014) 

 

 

 Na Figura 4 pôde-se identificar os segmentos no mercado brasileiro que adquiriam 

óleos lubrificantes para comercialização ou utilizavam para consumo próprio.  Os 

revendedores atacadistas e revendedores varejistas eram responsáveis por comercializar 60% 

dos óleos lubrificantes comercializados no Brasil. Os consumidores de grande porte, como 

fazendas e o setor industrial, que obtinham os seus produtos  diretamente dos produtores 
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(fornecedores) de óleos lubrificantes, eram responsáveis por adquirirem 40% dos óleos 

lubrificantes comercializados no mercado nacional. 

 Tendo em vista que este estudo buscou pesquisar os critérios da qualidade dos serviços 

logísticos e das capabilidades logísticas que poderiam influenciar a satisfação dos clientes dos  

produtores (fornecedores) de óleos lubrificantes, o estudo foi delimitado em duas vertentes: 

 

a)  Em relação ao escopo da pesquisa, às empresas revendedoras varejistas (postos de 

gasolina, trocas de óleos, concessionárias de veículos, oficinas mecânicas e outros pequenos 

varejos), revendedores atacadistas e consumidores de pequeno porte de óleos lubrificantes do 

mercado brasileiro, pois constituíam a maioria dos clientes desse mercado e demonstravam 

ser de mais fácil acesso para pesquisa; 

 

b)  Em relação à concepção, foi considerada transversal, isto significou, que a amostra  

realizou-se em uma única vez. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este estudo acadêmico encontra-se segmentado em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo introduz o tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a relevância e a delimitação 

do estudo.  

 O segundo capítulo apresenta o referencial teórico que evidencia os três constructos 

que compõem o problema de pesquisa. Na parte final do segundo capítulo é revelado o 

modelo teórico a ser testado. 

 O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos que tem-se utilizado para o 

desenvolvimento deste estudo acadêmico. O terceiro capítulo está dividido em duas etapas, 

sendo a primeira etapa a que se refere a pesquisa exploratória e a segunda etapa a pesquisa 

descritiva. 

 O quarto capítulo demonstra, analisa e discute os resultados obtidos por intermédio 

das pesquisas realizadas no terceiro capítulo.   

 O quinto e último capítulo, apresenta a conclusão obtida por meio das análises dos 

resultados. No encerramento deste estudo acadêmico, divulga-se sugestões para o 

prosseguimento de futuros trabalhos acadêmicos. 
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2 REFERENCIAL E MODELO TEÓRICO 

  

 Este capítulo apresenta os referenciais teóricos deste trabalho. Foi realizada a revisão 

da literatura, considerando a sua atualidade e relevância com o intuito de estabelecer os 

parâmetros que evidenciam os três constructos que compõem o problema de pesquisa. Na 

parte final deste capítulo é revelado o modelo teórico a ser testado. 

 

2.1 QUALIDADE DO SERVIÇO LOGÍSTICO E SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

2.1.1 Qualidade do Serviço Logístico 

  

 A qualidade do serviço de logístico é definida em termos de um conjunto de fatores de 

desempenho, medidos através da capacidade de distribuírem produtos em conformidade com 

as exigências dos clientes (YANG et al., 2010).  Uma das primeiras escalas desenvolvida para 

mensurar a Qualidade de Serviços é apresentada no estudo de Parasuraman, Zeithami e Berry 

(1985) que identificam dez dimensões para qualidade de serviços: confiabilidade, capacidade 

de resposta, competência, acessibilidade, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, 

conhecimento do cliente e tangibilidade. Parasuraman, Zeithami e Berry (1988) após a 

realização de algumas pesquisas utilizando as dez dimensões propostas no seu trabalho de 

1985, identificam que estas dimensões podem ser consolidas em cinco dimensões, conforme 

segue: Tangibilidade (Aspectos Tangíveis), Confiabilidade, Capacidade de Resposta, Garantia 

e Empatia, conforme mostra a Figura 5. 

 

 Figura 5 - Qualidade Percebida do Serviço 

 Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 139) 
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 A Figura 5 trata-se de uma ilustração desenvolvida por Fizsimmons e Fitzsimmons 

(2010), a qual apresenta as cinco dimensões da qualidade de serviços que foram identificadas 

por Parasuraman, Zeithami e Berry (1988) em um estudo de várias categorias de serviços. 

Parasuraman, Zeithami e Berry (1988) identificam que estas cinco dimensões são aquelas que 

os clientes utilizam para julgar a qualidade de serviços. 

 Porém, quando se refere especificamente a qualidade do serviço logístico, diversos 

estudos empíricos tende a demonstrar uma relação com a performance da empresa e 

satisfação dos clientes, tais como os trabalhos de Mentzer, Flint e Kent (1999), Mentzer, Flint 

e Hult (2001), Panayides e So (2005) e Saura et al. (2008).  Com o intuito de melhorar o 

conhecimento dos gestores de logística sobre quais fatores da logística afetam a satisfação do 

cliente, Mentzer, Flint e Kent (1999) desenvolvem uma escala com nove constructos que 

podem determinar a percepção dos clientes sobre os serviços logísticos prestados, que são 

descritos a seguir: 

 

1. Qualidade do Contato Pessoal; 

2. Quantidade Atendida do Pedido; 

3. Qualidade da Informação; 

4. Procedimentos do Pedido; 

5. Precisão do Pedido; 

6. Condição do Pedido; 

7. Qualidade do Pedido; 

8. Resolução de discrepância do Pedido; 

9. Pontualidade. 

 

A Qualidade do Contato Pessoal refere-se a orientação dos funcionários do setor de 

logística da empresa para o atendimento aos clientes. Mentzer, Flint e Hult (2001) 

consideram que a qualidade do contato pessoal é um dos mais importantes aspectos da 

ligação do funcionário da empresa e cliente, pois demonstrar conhecimento e estar apto a 

resolver os problemas identificados pelos clientes referentes a logística, influencia a 

percepção destes em relação a qualidade do serviço logístico.  

 

A Quantidade Atendida do Pedido está relacionada ao conceito de disponibilidade 

dos produtos adquiridos pelos clientes. Quando os clientes são atendidos frequentemente com 

a quantidade correta dos produtos que solicitam, tendem a ficar satisfeitos com a empresa 
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fornecedora (MENTZER; FLINT; HULT, 2001). A disponibilidade de produtos é considera 

um componente importante na busca da excelência logística, sendo que conforme abordado, 

pode ter influência positiva ou negativa sobre a satisfação dos clientes. 

 

A Qualidade da Informação refere-se a percepção dos clientes referente as 

informações disponibilizadas pelo fornecedor quanto aos produtos que comercializa, 

permitindo ao cliente escolher o produto que melhor lhe atende. O cliente necessita receber 

informações em quantidade e qualidade suficientes para que tome uma decisão de compra 

que considera correta (MENTZER; FLINT; HULT, 2001). A qualidade das informações 

entre fornecedor e cliente é importante para atingir a satisfação do cliente (PANAYIDES; 

SO, 2005). 

 

O Procedimento de Pedido está relacionado a eficiência e eficácia dos processos 

para recebimento do pedidos dos clientes (MENTZER; FLINT; HULT, 2001). Estes 

processos tendem a buscar facilitar que a compra seja realizada de uma maneira simples,  

fácil e eficiente pelo cliente.  

 

A Precisão do Pedido refere-se a quão próximo as entregas se aproximam do que o 

cliente realmente solicitou. Este fator está relacionado entregar o produto e a quantidade certa 

solicitada pelo cliente, não havendo substituição de produtos por outros não solicitados 

(MENTZER; FLINT; HULT, 2001). 

 

A Condição do Pedido aborda sobre a falta de danos aos produtos a serem entregues 

aos clientes. Caso o produto apresente avarias ele não atenderá as expectativas do cliente, que 

solicitará a troca por outro produto em condições que foram acordadas na compra 

(MENTZER; FLINT; HULT, 2001). 

 

A Qualidade do Pedido está voltada para conformidade dos produtos recebidos com 

as especificações dos produtos solicitados, desta maneira atendendo as necessidades dos 

clientes em relação ao que foi solicitado (MENTZER; FLINTE; HULT, 2001).  

 

A Resolução de Discrepância do Pedido é um constructo que está relacionado como 

a empresa fornecedora trata as reclamações realizadas pelos clientes em relação a problemas 

na entrega, tais como quantidades diferentes do solicitado e problemas  com a qualidade dos 
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produtos. Mentzer, Flint e Hunt (2001) declaram que o cliente espera que as suas 

reclamações sejam atendidas e corrigidas de forma adequada e rápida, sendo que isto afeta a 

percepção de qualidade do cliente em relação a empresa que está lhe atendendo. A resposta 

rápida as solicitações dos clientes é essencial para uma alta qualidade dos serviços logísticos 

prestados (PANAYIDES; SO, 2005). 

 

A Pontualidade é referente ao prazo de entrega do pedido solicitado, se foi atendido 

conforme combinado incialmente com o cliente, sendo considerado uma fator importante 

para qualidade dos serviços logísticos (PANAYIDES; SO, 2005). O prazo de entrega 

considera o momento que o pedido foi realizado à empresa fornecedora até o momento de 

entrega no cliente (MENTZER; FLINT; HUNT, 2001).  A pontualidade pode ser afetada por 

problemas no transporte da mercadoria como problemas por falta de mercadoria. Pedidos 

entregues dentro do prazo acordado tendem a influenciar positivamente a satisfação do 

cliente (SAURA et al., 2008). 

 

Diversos trabalhos como os de Bouzaabia, Bouzaabia e Capatina (2013), Saura e 

Molina (2011), Juga, Juntunen e Grant (2010), Rafiq e Jaafar (2007) e Richey, Daurghety e 

Roath (2007) utilizam as dimensões definidas por Mentzer, Flint e Kent (1999) para o 

constructo qualidade do serviço logístico e a relação com satisfação do cliente, desta maneira 

demonstrando a confiabilidade de estar utilizando estas dimensões para identificar a 

qualidade dos serviços logísticos sob uma percepção dos clientes da empresa.  

 

2.1.2 Satisfação do Cliente 

 

 Uma pesquisa realizada por Byrne e Markham (1993) no início dos anos de 1990, 

indica que somente 10% das empresas conseguem obter a satisfação do cliente por intermédio 

dos serviços logísticos. Byrne e Markham (1993) alertam os gestores de logística para 

importância da qualidade dos serviços logísticos, pois estudo empíricos demostram que a 

melhoria da qualidade do serviço logístico influencia positivamente a satisfação do cliente. 

Sharma, Grewal e Levy (1995) explicam o processo de geração da satisfação do cliente 

através do paradigma da desconformidade de expectativas. O trabalho destes autores explica 

que a satisfação do cliente é gerada quando a performance do serviço logístico é igual ou 

maior que a expectativa pré-concebida do cliente para os serviços logísticos que são 
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realizados. Sharma, Grewal e Levy (1995) classificam os seguintes atributos como os mais 

importantes para busca da satisfação dos clientes:  

1. Disponibilidade do produto - a capacidade do fornecedor para satisfazer os pedidos 

dos clientes dentro de um prazo especificado; 

2. Serviço de pós-venda e backup - a capacidade de substituir rapidamente os itens 

defeituosos ou danificados e posterior acompanhamento para determinar se o usuário 

está satisfeito com a compra; 

3. Comunicação eficiente do serviço de logística - a capacidade de lidar de forma rápida 

e inteligente com as consultas dos clientes sobre os produtos adquiridos; 

4. Documentos - a capacidade de trabalhar com eficiência e precisão para completar os 

documentos necessários que fazem parte do cadastros dos clientes;  

5. O prazo de entrega - a capacidade de fornecimento de produtos dentro do prazo 

acordado durante a negociação da venda. 

 Fornell et al. (1996) desenvolvem um modelo para estudar a satisfação do cliente que 

denominam The American Customer Satisfaction Index 
1
(ACSI), no qual demonstram a 

relação entre expectativas do cliente, satisfação, reclamações dos clientes e fidelidade do 

cliente. Quando as expectativas dos clientes são atingidas, diminue as reclamações e ocorre 

um aumento da satisfação dos clientes, que tem influência sobre a fidelidade do cliente. Estas 

expectativas podem ser atingidas através da flexibilidade logística, entendem-se por 

flexibilidade logística a capacidade de uma empresa para responder rápida e eficientemente às 

necessidades dos clientes referente a prestação  de serviços logísticos (ZHANG; 

VONDEREMBSE; LIM, 2005). 

 Estudos que pesquisam a relação dos serviços logísticos com a satisfação do cliente 

observam que existe uma influência clara, positiva e significativa da qualidade do pessoal de 

atendimento, qualidade da informação e qualidade dos pedidos sobre a satisfação do cliente, 

da mesma forma, a satisfação é positiva e significativamente dependente da pontualidade do 

serviço logístico (SAURA et al., 2008).  Congruentes com a pesquisa de Saura et al. (2008) é 

o trabalho de Juga, Juntunen e Grant (2010) que denominam os atributos pesquisados por 

aqueles autores como pessoal, técnico e operacional da qualidade do serviço logístico, sendo 

que encontram resultados empíricos sobre a influência destes três atributos na satisfação do 

cliente. 

                                                                    
1 O índice de satisfação do cliente americano 
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 Bienstock e Royne (2010) em sua pesquisa sobre a influência das ferramentas da 

Tecnologia da Informação (TI) na relação qualidade dos serviços logísticos e a satisfação do 

cliente, descobrem que as ferramentas de TI não tem impacto direto na satisfação do cliente, 

mas sim na qualidade do serviço logístico e este influência a satisfação do cliente. Da mesma 

maneira que os achados de Rao et al. (2011) identificam uma forte relação entre qualidade do 

serviço logístico, preço do serviço logístico e satisfação do cliente. Quando o serviço logístico 

não está incluído no preço final da mercadoria, sendo o pagamento de responsabilidade do 

cliente, o preço destes serviços tem influência sobre a satisfação do cliente, entretanto, a 

qualidade que o serviço logístico é prestado também tem influência na satisfação do cliente. 

Porém, o contrário é encontrado por meio do trabalho de Leuschener, Lambert e Knemeyer 

(2012), que identificam que para alguns setores, tais como alimentação e saúde, o preço do 

serviço logístico não tem impacto significante sobre a satisfação do cliente. 

 Diversos trabalhos baseados em pesquisas empíricas demostram por intermédio da 

significância estatística que as essenciais características dos serviços logísticos que 

influenciam a satisfação do cliente são: pontualidade das entregas, a integralidade das 

entregas e precisão das entregas. Com base nestes dados afirma-se que as empresas que 

conseguem prestar serviços de logística ao mais alto nível, conseguem um nível maior de 

satisfação dos seus clientes (LISINSKA-KUSNIERZ; GAJEWSKA, 2014). 

 

A qualidade do serviço logístico (QSL) por intermédio da revisão da literatura 

efetuada, verificou-se que pode ter influência sobre a satisfação do cliente, conforme é 

destacado pelos trabalhos realizados por Mentzer, Flint e Kent (1999), Mentzer, Flint e Hult 

(2001), Panayides e So (2005), Juga, Juntunenen e Grant (2010) e Saura e Molina (2011). 

Desta maneira formula-se a primeira hipótese, conforme segue: 

 

H1:  A qualidade do serviço logístico influencia a satisfação do cliente da  

  empresa. 

 

 Sendo que para o desenvolvimento do constructo qualidade dos serviços logísticos são 

utilizadas as nove dimensões do estudo realizado por Mertzer, Flint e Kent (1999), que são 

validadas posteriormente por diversos pesquisadores acadêmicos por meio dos seus 

trabalhos: qualidade do contato pessoal, quantidade atendida do pedido, qualidade da 

informação, procedimentos do pedido, precisão do pedido, condição do pedido, qualidade do 

pedido, resolução de discrepância do pedido e pontualidade. 
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2.2 CAPABILIDADE LOGÍSTICA E SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

2.2.1 Capabilidade 

  

 A palavra capabilidade tem o seu conceito oriundo da língua inglesa, sendo 

considerada como o esforço na busca de melhorias com o objetivo de alcançar resultados pré-

definidos (PERES, 2010). Este termo é mais utilizado na administração de produção do que 

na administração estratégica (MOORI; NAFAL; CALDEIRA, 2010).  Para Winter (2003) as 

capabilidades são a gestão de recursos que buscam atenderem a um objetivo que foi definido 

pela estratégia da empresa, com a finalidade de obter vantagem competitiva. Lynch, Keller, 

Osment (2000) destacam que as capabilidades são recursos, tangíveis e/ou intangíveis, que 

buscam contribuir na melhoria das rotinas e práticas da empresa, de modo que não podem ser 

imitadas ou comercializadas. 

As empresas buscam fornecerem aos seus clientes  serviços logísticos 

competitivamente superiores aos menores custos possíveis, procurando superar os 

concorrentes em aspectos de operações logísticas utilizando-se de suas capabilidades 

logísticas, com ênfase na flexibilidade, na agilidade e no controle de suas operações logísticas 

(BOWERSOX; CLOSS, 2001).  Por várias vezes verifica-se que obtenção da vantagem 

competitiva pela empresa de forma mais sólida e ampla ocorre tendo em vista que a empresa é 

hábil em utilizar os seus recursos e capacidades para melhoria dos seus processos logísticos 

(PIRES, 2011). 

Desta forma, as capabilidades são os recursos e capacidades das empresas, sendo 

fontes primárias de lucratividade, de modo que constituem fontes da vantagem competitiva 

(GRANT, 1991). De maneira que, considera-se importante obter o conhecimento dos 

conceitos que envolvem as capabilidades da empresa, os quais são explorados na sequência 

desse trabalho. As capabilidades constituem um subconjunto dos recursos de uma firma e são 

definidas como ativos tangíveis e intangíveis que permitem a empresa usufruir na totalidade 

os outros recursos que controla (BARNEY; HESTERLY, 2013). As capabilidades, 

isoladamente, não possibilitam que uma empresa crie e implemente as suas estratégias, mas 

possibilitam que esta utilize outros recursos para criar e implementar tais estratégias 

(BARNEY; HESTERLY, 2013). 

Porém, na busca da vantagem competitiva as empresas necessitam de habilidades para 

criar, estender ou modificar sua base de recursos propositadamente, sendo esta habilidade 

definida como capabilidade (HELFAT et al., 2007). A base de recursos inclui os recursos 
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tangíveis, intangíveis e humanos, bem como as capacidades que a organização possui, 

controla ou tem acesso em condições preferenciais. Helfat et al. (2007) destacam que a 

capabilidade possui três funções: a) habilidade para alterar a base de recursos; b) capacidade 

de atuar de forma recorrente para modificação da base de recursos; c) capacidade de buscar e 

selecionar as modificações a serem realizadas. Os autores abordam ainda que as 

capabilidades permitem que a empresa:  a) entre em um novo negócio, estenda sua base de 

atuação em negócios antigos por meio de crescimento interno, aquisições ou alianças 

estratégicas; b) crie novos produtos e processos de produção;  c) desenvolva a capacidade dos 

gestores na busca de uma melhor performance e crescimento sustentável para empresa. 

 

2.2.2 Capabilidade Logística 

 

As capabilidades logísticas são estrategicamente importantes para empresa, pois têm 

demonstrado que estão associadas com vantagem competitiva sustentável e uma 

rentabilidade superior para empresa. Explorando o pleno potencial das capabilidades 

logísticas a empresa poderá obter altos níveis de satisfação dos clientes (DAUGHERTY; 

STANK; ELLINGER, 1998). Morash, Dröge e Vickery (1996) identificam cinco 

capabilidades logísticas que são orientadas para prestação de serviços ao cliente que 

influenciam a performance da empresa: 

1. Serviço ao cliente de pré-venda:  Trata-se da habilidade de atendimento da empresa 

durante o processo de decisão de compra do cliente. 

2. Serviço ao cliente de pós-venda: A capacidade de atender o cliente após a venda do 

produto para assegurar a continuidade da satisfação do cliente. 

3. Velocidade da entrega: A capacidade de reduzir o tempo entre a tomada do pedido até 

a entrega no cliente, buscando um período de tempo o mais próximo possível de zero. 

4. Confiabilidade de entrega: A capacidade de atender exatamente as datas de entrega 

acordadas e quantidade de produtos solicitada. 

5. Capacidade de resposta aos clientes: A capacidade de responder às necessidades e 

desejos dos seus clientes. 

Morash, Dröge e Vickery (1996) destacam em seu estudo a importância destas cinco 

capabilidades para utilização dos gestores de logísticas em seus planejamentos na busca de 

um melhor atendimento aos seus clientes, enfatizando que a confiabilidade da entrega e o 

serviço de atendimento pós vendas são os que mais têm influência sobre a percepção do 

clientes.  Convergente com esta afirmação realizada por Morash, Droöge e Vickery (1996) é a 
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pesquisa desenvolvida por Fawcett, Stanley e Smith (1997) na qual apresentam que as 

capabilidades logísticas que envolvem velocidade/confiabilidade da entrega juntamente com 

flexibilidade/capacidade de resposta as demandas dos clientes, representam componentes-

chaves do serviço logístico ao cliente na busca da sua satisfação. 

Apesar de vários estudos identificarem a influência positiva da capabilidade logística 

sobre a performance da empresa, em um trabalho desenvolvido por Lynch, Keller e Ozment 

(2000) mais de 60% dos entrevistados manifestam que perseguem uma estratégia de liderança 

em custos ao invés de buscar uma estratégia baseada na diferenciação. O trabalho de Lynch, 

Keller e Ozment (2000) acrescenta no constructo capabilidades logísticas a capacidade da 

empresa ser proativa na busca de soluções para problemas logísticos antes de eles ocorrerem e 

a habilidade de desenvolver soluções logísticas criativas para situações específicas ou 

situações de emergência. Morash (2001) acrescenta à lista das capabilidades logísticas 

habilidade da empresa em evitar problemas, buscando proativamente soluções para problemas 

logísticos e habilidade da empresa em processar com rapidez os pedidos dos clientes. São 

identificadas cinco capabilidades logísticas em um estudo realizado por Lu e Yang (2006) em 

empresas localizadas em Taiwan, ou seja: 

1. A capacidade de resposta ao cliente; 

2. A capacidade de inovação; 

3. A capacidade de economia de escala; 

4. A capacidade de operação flexível 

5. A capacidade de se ter conhecimento logístico.  

 Os resultados identificam a capacidade de resposta ao cliente como a mais importante 

dimensão da capabilidade logística, seguida da capacidade de operação flexível e 

conhecimento logístico, capacidade de inovação e capacidade de economia de escala. Para 

Esper, Fugate e Sramek (2007) as capabilidades logísticas proporcionam às empresas a 

sustentabilidade necessária para permanecer à frente dos concorrentes ao utilizar a logística 

como um diferencial, estes autores segmentam as capabilidades logísticas em cinco grupos: 

1. Capabilidade logística com foco no cliente; 

2. Capabilidade logística da gestão do suprimento; 

3. Capabilidade logística de integração; 

4. Capabilidade logística de medição; 

5. Capabilidade logística de troca de informações. 

 Esper, Fugate e Sramek (2007) consideram que a capabilidade logística com foco no 

cliente, envolve a busca da diferenciação através de serviços logísticos diferenciados que 
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possam ser considerados valiosos pelos clientes, tendo como objetivo exceder as expectativas 

destes e atingir a sua satisfação. Em complemento as capabilidades logísticas anteriormente 

abordadas, adiciona-se as habilidades para que a empresa tenha uma ampla cobertura de 

distribuição e a habilidade de fornecer informações sobre a entrega (CHO; OZMENT; SINK, 

2008). As habilidades para que a empresa tenha uma ampla cobertura de distribuição refere-se 

a capacidade da empresa de fornecer de forma eficaz e / ou intensiva uma cobertura ampla de 

distribuição. A habilidade de fornecer  informações sobre a entrega trata-se da capacidade de 

fornecer de forma simples e ágil informações do faturamento, envio e previsão de entrega das 

mercadorias para os clientes. 

 A tecnologia da informação é um dos recursos que está permitindo que as empresas 

obtenham um maior sucesso nas suas habilidades de estar fornecendo, recebendo e integrando 

informações com os seus clientes na busca de prestar um serviço logístico diferenciado 

(GLICOR; HOLCOMB, 2012). A integração da informação pode melhorar os serviços e 

reduzir custos ao mesmo tempo, desta forma influenciar significativamente as capabilidades 

logísticas, levando as empresas de ponta investirem fortemente na informação dentro das 

empresas e compartilhamento de informações entre clientes e fornecedores (LIU; LUO, 

2012). As capabilidades logísticas tendem a explorar não só as potencialidades de negócios 

existentes, mas também a sua formação e desenvolvimento a longo prazo. As capabilidades 

logísticas permitem a eficiente e eficaz exploração dos recursos  e capacidades operacionais 

da firma, por meio da criação de novas e inovadoras configurações, garantindo melhores 

ajustes as mudanças. Integração e coordenação dos recursos e competência da logística 

permitem a formação e desenvolvimento de capabilidades logísticas que podem ter influência 

significativa na criação de vantagem competitiva (MATWIEJCZUK, 2013). 

 Desta maneira, adota-se uma perspectiva para capabilidades logísticas orientando-se 

pela Visão Baseada em Recursos, que considera como fator dominante na busca da vantagem 

competitiva e do desempenho da empresa a articulação interna dos recursos e a sua 

combinação (BARNEY, 1991; GRANT, 1991). 

  

 Os trabalhos de Morash, Dröge e Vickery (1996), Daugherty, Stank e Ellinger (1998), 

Esper, Fugate e Sramek (2007) e Glicor e Holcomb (2011) observam que as empresas que 

desenvolvem capabilidades logísticas específicas, conseguem por intermédio destas 

capabilidades buscarem a satisfação dos seus clientes. Então formula-se a segunda hipótese 

buscando identificar: 
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 H2:  As capabilidades logísticas influenciam a satisfação do cliente da empresa. 

 

 Para esta segunda hipótese observa-se os conceitos da Visão Baseada em Recursos, a 

qual promulga que as empresas na busca da vantagem competitiva desenvolvem habilidades 

para criar, estender ou modificar a sua base de recursos, sendo que estes recursos podem ser 

tangíveis e intangíveis (BARNEY; HESTERLY, 2013 e HELFAT et al., 2007). A busca desta 

vantagem competitiva pode ocorrer por meio da diferenciação dos serviços logísticos 

prestados, que influenciam a satisfação dos clientes (ESPER; FUGATE; SRAMEK, 2007). 

 

2.3 CAPABILIDADE LOGÍSTICA E QUALIDADE DO SERVIÇO LOGÍSTICO 

 

 Estudos acadêmicos conforme apresentados nos trabalhos de Lynch, Keller e Ozment 

(2000), Richey, Genchev e Daugherty (2005) e Richey, Daugherty e Roath (2007) identificam 

que as capabilidades logísticas influenciam a qualidade do serviço logístico fornecido. Desta 

maneira formula-se a terceira hipótese: 

 

 H3: As capabilidades logísticas influenciam a qualidade dos serviços logísticos. 

 

 Por fim, a satisfação do cliente é gerada a partir do momento que a empresa consegue 

fornecer um serviço logístico que atenda ou supere a expectativa do cliente (SHARMA; 

GREWAL; LEVY, 1995). Diversos estudos acadêmicos identificam que a qualidade dos 

serviços logísticos e as capabilidades logísticas podem ter influencia sobre a satisfação do 

cliente. Contudo, alguns estudos identificam que as capabilidades logísticas tem influência 

sobre a qualidade do serviço logístico. Desta forma, a relação da qualidade dos serviços 

logísticos, capabilidades logísticas e satisfação do cliente são o objeto de estudo desta 

pesquisa acadêmica, que busca identificar a influência das capabilidades logísticas nessa 

relação. 
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2.4 MODELO TEÓRICO 

 

A pesquisa acadêmica para ser bem-sucedida necessita que as definições dos conceitos 

sejam claramente delineadas, desta maneira evitando ambiguidade nas mensurações. Ao 

definir conceitos o pesquisador fundamenta-se na teoria, nas literaturas estabelecidas e na 

experiência administrativa (HAIR JR. et al., 2007). Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) 

declaram que a questão-chave para o aspecto do conteúdo  da validade do constructo é a 

especificação clara dos limites do domínio do constructo a ser avaliado. Para que as medidas 

de constructos tenham relevância nas ciências sociais, os constructos devem ser 

fundamentados em um referencial teórico, não pode haver uma medida de um constructo 

válido sem uma teoria bem especificada. Para que isto aconteça, conforme define Netemeyer, 

Bearden e Sharma (2003), tem que se realizar uma revisão minuciosa da literatura.  

Com base no referencial teórico desenvolvido, uma visão simplificada do modelo de 

qualidade do serviço logístico, capabilidades logísticas e satisfação do cliente está 

representado na Figura 6, mostrada a seguir. 

 

 Figura 6 - Modelo Teórico da Pesquisa 
 

 
 Fonte: O Autor 

 

 Os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho estão detalhados no próximo 

capítulo. 

 

Capabilidades 
Logísticas 

(CP) 

H1 

H3 

H2 Satisfação do 
Cliente 
(SC) 

Qualidade do 
Serviço Logístico 

(QSL) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

O presente trabalho, na busca de atender os objetivos definidos e na busca de 

responder o problema de pesquisa, foi dividido em duas etapas: Primeira Etapa (Fase 1) – 

Pesquisa Exploratória; Segunda Etapa (Fase 2) – Pesquisa Descritiva. Apresentam-se os 

detalhes dos procedimentos referentes a estas pesquisas, a seguir. 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA - PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

3.1.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

Na primeira etapa (Fase 1) teve-se como objetivo identificar as assertivas que 

influenciavam os constructos que fazem parte do problema de pesquisa: Qualidade do Serviço 

Logístico (QSL); Capabilidades Logísticas (CL); Satisfação do Cliente (SC).  Malhotra et al 

(2006) consideram que para se obter uma melhor compreensão do contexto do problema de 

pesquisa, deve-se utilizar uma metodologia de pesquisa qualitativa de concepção exploratória 

baseada em pequenas amostras.  

Hair Jr. et al. (2007) destacam que a pesquisa exploratória é útil quando o pesquisador 

dispõe de poucas informações, sendo uma revisão de literatura, uma metodologia de pesquisa 

vantajosa para uma melhor compreensão do problema de pesquisa. As pesquisas qualitativas 

podem identificar as principais características que são valorizadas pelos clientes de uma 

empresa (MALHOTRA et al., 2006).  

Em relação aos procedimentos da pesquisa qualitativa desta primeira etapa, seguiu-se 

a técnica de abordagem direta (não disfarçada ou não dissimulada), na qual os entrevistados 

tinham conhecimento prévio do assunto que está sendo pesquisado. Além disto, as próprias 

questões apresentadas aos entrevistados evidenciavam qual o objetivo do projeto 

(MALHOTRA, 2011, 2012).  

Para a obtenção dos dados por meio da pesquisa qualitativa, adotou-se o método de 

entrevistas em profundidade, que são reuniões individuais com o público alvo, sendo semi-

estruturadas (MALHOTRA et al., 2006). As entrevistas em profundidade possibilitam o 

entrevistador obter com mais confiança, as motivações, as crenças e as atitudes dos 

entrevistados, por intermédio de uma troca livre de informações (MALHOTA, 2011).   

A técnica utilizada para realizar as entrevistas em profundidade foi a de encadeamento 

ou laddering, que fornece ao entrevistador a possibilidade de investigar os motivos que 
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afetam a tomada de decisão dos clientes (MALHOTRA, 2012). Esta técnica segue uma linha 

de questionamento que tem como início as questões que abordam as características dos 

serviços prestados, evoluindo até as questões que identificam o que influencia a decisão de 

compras dos clientes (MALHOTRA, 2012). 

Identificou-se que a literatura desenvolvida no Brasil sobre o assunto era escassa, 

desta maneira a construção do questionário para primeira etapa baseou-se principalmente na 

literatura acadêmica internacional, encontrando-se um total de 101 artigos acadêmicos 

(internacionais) que envolviam os três constructos apresentados no problema de pesquisa, 

estudos acadêmicos realizados entre os anos de 1980 até 2014. 

 

3.1.2 Instrumento de Coleta de Dados, Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

 

Hair Jr. et al. (2007) afirmam que o pesquisador antes de desenvolver qualquer 

questionário, tem que ter clareza quanto ao que estará estudando e o que espera deste estudo. 

Sendo que o problema de pesquisa deve estar claramente definido, os objetivos do projeto 

devem estar esclarecidos e as questões de pesquisa devem ter consenso. Se estas tarefas 

estiverem adequadamente executadas, é bastante provável que as perguntas da pesquisa sejam 

respondidas com exatidão, tendo isto tudo organizado, o pesquisador pode criar o seu 

questionário (HAIR JR. et al., 2009).  

Após o constructo ser definido e delineado com precisão, Netemeyer, Bearden e 

Sharma (2003) declaram que este é o momento de se iniciar o trabalho da geração dos itens 

(assertivas),  que irão explorar o domínio do constructo. Para Netemeyer, Bearden e Sharma 

(2003) o desenvolvimento e validação de uma escala exige um esforço que pode ser 

demorado e algumas vezes caro, uma revisão minuciosa da literatura poderá evitar isto, 

podendo utilizar-se escalas já existentes e que foram testadas por outros pesquisadores. Sendo 

que muitas escalas existentes têm itens que podem explorar os domínios dos constructos a 

serem pesquisados. 

Considerando o contexto das afirmações de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003), 

construiu-se uma matriz de amarração que baseou-se no referencial teórico desenvolvido para 

definir os constructos apresentados no problema de pesquisa. A matriz de amarração 

desenvolvida encontra-se no Apêndice A. Para o constructo Qualidade dos Serviços 

Logísticos (QLS) encontraram-se 34 assertivas que foram utilizadas por pesquisadores 

acadêmicos para o estudo deste constructo.  
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Para o constructo Capabilidade Logística (CL) encontraram-se 24 assertivas em 

trabalhos acadêmicos que fizeram parte do referencial teórico deste estudo. Estas assertivas 

tinham sido utilizadas por pesquisadores na busca de identificar as Capabilidades Logísticas 

que possuíam influência sobre a satisfação dos clientes das empresas.  

Na análise dos estudos acadêmicos que foram incluídos no referencial teórico deste 

trabalho, identificou-se 21 assertivas que tinham sido utilizadas na busca de identificar os 

fatores que influenciavam o constructo Satisfação dos Clientes (SC) quando se referiam aos 

serviços logísticos fornecidos pela empresa. Evitou-se a duplicidade de assertivas, excluíram-

se as repetidas em outros estudos. 

Malhotra (2012) aborda que as perguntas de um instrumento de pesquisa podem ser 

estruturadas ou não estruturadas. As perguntas estruturadas são aquelas que especificam o 

conjunto de respostas alternativas e o formato da resposta. As perguntas não estruturadas por 

sua vez, são aquelas que o entrevistado responde com suas próprias palavras. Sekaran (2000) 

sugere que deve se utilizar as perguntas estruturadas,  quando desde o início sabe se qual é a 

informação que necessita se obter com a entrevista.  

O instrumento de pesquisa desenvolvido para primeira etapa deste estudo acadêmico 

utilizou-se na sua maioria de perguntas estruturadas, tendo somente um pergunta não 

estruturada, na qual o entrevistado poderia dar a sua opinião através das suas próprias 

palavras, desta maneira as entrevistas foram classificadas como semi-estruturadas. 

Considerou-se para o processo de construção do questionário, o trabalho acadêmico 

desenvolvido por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010), que utilizaram-se de uma técnica de 

questionários espelhos para as entrevistas com os colaboradores e clientes da empresa. Esta 

técnica espelho consiste em construir dois questionários semelhantes, porém um questionário 

voltado para buscar a percepção dos colaboradores da empresa e outro questionário para 

buscar a percepção dos clientes da empresa, como apresenta-se nos Apêndices B e C. 

Conforme Malhotra et al. (2006) em uma pesquisa acadêmica não se busca medir os 

clientes da empresa, mas mensurar as percepções destes clientes para aspectos relevantes de 

produtos e serviços prestados. Sendo que uma das técnicas que se utiliza para mensuração é o 

escalonamento, que posiciona os valores a serem medidos em uma escala intervalar 

(MALHOTRA, 2011).   

As técnicas de escalonamento são classificadas em escalas comparativas e escalas não 

comparativas (MALHOTRA, 2012), utilizou-se estas duas técnicas de escalonamento nesta 

primeira etapa do estudo (pesquisa exploratória), as quais tem a sua  descrição em detalhes na 

seção destinada ao tratamento dos dados. 
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Para realizar a pesquisa foi convidada uma empresa produtora (fornecedora) de óleos 

lubrificantes, que estava situada no interior do estado do Paraná. Buscou-se realizar 

entrevistas com os executivos do produtor de óleos lubrificantes e seus clientes. Para empresa 

produtora de óleos lubrificantes sugeriu-se os seguintes colaboradores: Gerente de Logística; 

Gerente de Qualidade; Gerentes de Vendas (dois gerentes) e Gerente de Marketing.  

Os clientes entrevistados foram selecionados pela empresa produtora de óleos 

lubrificantes, colocando como limitador,  a distância dos clientes da sede do produtor de 

lubrificantes. Desta maneira  todos os clientes  entrevistados estavam localizados dentro do 

município de Umuarama (PR).  

O Quadro 1 apresenta o perfil dos colaboradores do produtor de óleos lubrificantes 

que responderam a pesquisa exploratória da primeira etapa deste trabalho. 

 Quadro 1 - Sujeitos da Pesquisa Exploratória (Colaboradores do Produtor) 
 

FUNÇÃO FORMAÇÃO 
TEMPO NA 

FUNÇÃO 

TEMPO NA 

EMPRESA 

Gerente de Qualidade Químico Industrial Acima de 05 anos Acima de 05 anos 

Gerente de Vendas (1) Superior Incompleto em Adm. Acima de 05 anos Acima de 05 anos 

Gerente de Vendas (2) Superior Administração Até 02 anos Até 02 anos 

Gerente de Logística Superior Administração Até 02 anos Até 02 anos 

Gerente de Marketing Engenheiro Mecânico Até 02 anos Até 02 anos 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Verificou-se que somente um Gerente do produtor de óleos lubrificantes não possuía 

formação superior completa, porém era um funcionário com mais de cinco anos de função e 

de empresa.  O quadro gerencial do produtor (fornecedor) de óleos lubrificantes poderia ser 

considerado bastante novo, pois 60% dos gerentes possuíam menos que dois anos na função e 

na empresa, podendo ser um limitador para análise das respostas, enfatizando-se a 

necessidade de se obter uma avaliação do questionário por parte dos clientes do fornecedor de 

óleos lubrificantes.  

 

 O perfil dos clientes do produtor (fornecedor) de óleos lubrificantes que responderam 

a pesquisa desta primeira etapa, apresenta-se por intermédio do Quadro 2. 
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 Quadro 2 - Sujeitos da Pesquisa Exploratória (Clientes do Produtor) 
 

CLIENTE 
FORMAÇÃO DO 

RESPONDENTE 
CARGO 

TEMPO NA 

FUNÇÃO 

TEMPO NA 

EMPRESA 

A Superior Administração Proprietário Acima de 05 anos Acima de 05 anos 

B Superior Pedagogia Gerente do Posto Acima de 05 anos Acima de 05 anos 

C Superior Administração Proprietário Acima de 05 anos Acima de 05 anos 

D Superior Administração Ger. de Compras Acima de 05 anos Acima de 05 anos 

E Superior Incomp. Adm. Proprietário Acima de 05 anos Acima de 05 anos 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 Os clientes do produtor (fornecedor) de óleos lubrificantes que responderam a 

pesquisa possuíam acima de cinco anos de tempo na função e tempo na empresa, sendo que 

60% eram os proprietários das empresas e 80 % cursaram um curso universitário. O Quadro 3 

apresenta o perfil das empresas que participaram da primeira etapa da pesquisa. 

 Quadro 3 - Perfil das Empresas Participantes da Primeira Etapa da Pesquisa 
 

CLIENTE RAMO DE ATIVIDADE 
NÚMERO DE 

EMPREGADOS 
FATURAMENTO ANUAL (R$) 

A Atacadista de Lubrificantes Até 09 empregados Entre R$ 2,4 milhões e R$ 16,0 milhões 

B Posto de Combustível Até 09 empregados Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

C Venda de Pecas para Trator Até 09 empregados Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

D Venda de Equip. Agrícola Até 09 empregados Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

E Posto de Combustível Até 09 empregados Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 As empresas que participaram desta primeira etapa da pesquisa eram microempresas 

(IBGE, 2009), com exceção do atacadista de lubrificantes que pela classificação do BNDES 

(2011), enquadrou-se como pequena empresa. Todas as empresas possuíam até nove 

funcionários (IBGE, 2009), com 80% possuindo um faturamento menor ou igual a R$ 2,4 

milhões (BNDES, 2011). Considerou-se este o perfil da maioria dos clientes deste produtor de 

óleos lubrificantes que estava situado na cidade de Umuarama, Paraná. 

 Estabeleceu-se um protocolo de pesquisa para integrar as agendas dos 

entrevistados com o plano de pesquisa estabelecido (YIN, 2003). Este protocolo enfatizava 

como deveria ser o local para entrevista, o material que estaria sendo utilizado, o tempo de 

duração de cada entrevista, os procedimentos durante a entrevista e ações preventivas para 

caso o entrevistado necessitasse se ausentar depois que a entrevista fosse iniciada. Além disto 

desenvolveu-se um código de conduta para que o entrevistador fosse um melhor ouvinte, 

evitando incluir opiniões próprias, desta forma dando total liberdade para o entrevistado 

expressar a sua verdadeira opinião (YIN, 2003). 
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As entrevistas foram realizadas entre os dias 4 e 6 de novembro do ano de 2014, de 

forma presencial, tendo como principal vantagem a possibilidade do entrevistador poder 

adaptar as questões quando necessário, clarificar as dúvidas do entrevistado e estar analisando 

a linguagem corporal fornecida pelo entrevistado (SEKARAN, 2000). O tempo médio de cada 

entrevista foi de 45 minutos. Das dez entrevistas realizadas nove foram gravadas,  sendo que a 

última entrevista o respondente solicitou que não fosse feito a gravação. As transcrições das 

entrevistas realizadas encontram-se no Apêndice G. 

 

3.1.3 Tratamento dos Dados 

 

 Tendo em vista que utilizaram-se itens (assertivas) que fizeram parte de outras estudos 

acadêmicos, os quais foram abordados no referencial teórico, nesta primeira fase da pesquisa 

buscou-se verificar quais destes itens possuíam maior relevância considerando a avaliação dos 

colaboradores do produtor de óleos lubrificantes e seus clientes. Os questionários de pesquisa 

foram segmentados em seis blocos conforme segue: Bloco 1: Dados do Respondente; Bloco 

2: Dados da Empresa; Bloco 3: Itens Relacionados com a Qualidade do Serviço Logístico; 

Bloco 4: Itens Relacionados com as Capabilidades Logísticas; Bloco 5: Itens Relacionados 

com Satisfação do Cliente; Bloco 6: Sugestões dos Entrevistados. Os questionários de 

pesquisa são mostrados no Apêndice B e C. 

 Utilizou-se as técnicas de escalonamento classificadas por Malhotra (2012) na busca 

de mensurar a percepção dos clientes e colaboradores do produtor de óleos lubrificantes para 

os itens considerados mais relevantes. Na primeira parte da entrevista fez se uso da técnica de 

escalonamento de escalas não comparativas, na qual os itens (assertivas) são avaliados pelos 

entrevistados de forma individual, atribuindo pesos para cada um dos itens (MALHOTRA, 

2012).  

 Para mensurar os itens dos Blocos 3 e 5 do questionário, utilizou-se  uma escala não 

comparativa de multi-itens forçada, isto significa que para cada item o entrevistado necessita 

atribuir uma nota (MALHOTRA, 2012). Desta maneira, os entrevistados para os itens dos 

Blocos 3 e 5, escolheram uma nota de 1 (menos importante) à 10 (mais importante) para os 

critérios que consideravam mais relevantes para descrever a Qualidade do Serviço Logístico e 

Satisfação do Cliente, respectivamente. 

 Os itens que integram o Bloco 4, foram mensurados utilizando-se uma escala não 

comparativa, que solicitava que os entrevistados atribuíssem um grau de concordância para 

cada item entre: Discordo Totalmente (1) à Concordo Totalmente (6). Esta escala não 
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comparativa de seis pontos é denomina de Escala Likert, em homenagem ao seu criador 

Rensis Likert (MALHOTRA, 2012). No Bloco 4, os entrevistados mensuraram os itens que 

consideraram mais relevantes em relação as Capabilidades Logisticas da empresa produtora 

de óleos lubrificantes, isto significava, que recursos e habilidades o produtor deveria ter na 

busca de prestar um melhor serviço logístico.  

 Na segunda parte da entrevista com os colaboradores e clientes do produtor de óleos 

lubrificantes, solicitou-se aos entrevistados que fizessem uma comparação entre os itens de 

cada constructo e assinalasse com “X” os 10 itens de cada bloco (constructo) que 

consideravam os mais importantes. Esta técnica de escalonamento é classificada como escala 

comparativa, utilizando-se da comparação entre itens do mesmo constructo, denominada de 

comparação pareada ou entre itens (MALHOTRA, 2012). 

 Desta forma, buscando-se identificar as assertivas (itens) mais relevantes considerando 

a opinião dos dez respondentes entrevistados, utilizou-se o conceito da transitividade de 

preferência abordado por Malhotra (2012), no qual se o entrevistado prefere o item QSL01 

em relação ao Item QSL02, e o item QSL02 em relação ao item QSL03, então o entrevistado 

prefere o item QSL01 em relação ao item QSL03. A transitividade de preferência permite 

obter uma ordenação de posto para preferência dos entrevistados a partir dos dados resultantes 

de uma comparação pareada (MALHOTRA, 2012). Para obter a ordenação de posto, o 

pesquisador necessita consolidar quantas vezes cada item foi escolhido por cada entrevistado 

(MALHOTRA, 2012).   

 Com a finalidade de complementar o método da soma de quantas vezes o item foi 

escolhido, o entrevistado necessitava dar um peso para cada item e depois assinalar os mais 

relevantes. Por intermédio deste método, possibilitou-se apurar quais os itens (assertivas) que 

foram mais vezes escolhidos e os de maiores pesos atribuídos pelos entrevistados. Pereira 

(2001) destaca que para se obter o impacto médio de um item, deve-se dividir a soma de todos 

os pesos atribuídos pelo número de respostas, dividir a soma de quantas as vezes cada item foi 

escolhido pelo número de respostas, e por final, multiplicar os resultados obtidos. 

 O resultado obtido do impacto médio (IM) por item, apresenta uma categoria de 

grandeza da menos relevante à mais relevante, identificando o ponto médio  que segmenta 

estes itens por sua relevância (pequeno e grande impacto), desta forma fornecendo uma 

informação mais conclusiva sobre as assertivas em estudo (PEREIRA, 2001). Tendo como 

base os conceitos da transitividade de preferência conceituada por Malhotra (2012) e o do 

impacto médio de um item de Pereira (2001), desenvolveu-se uma fórmula para identificar o 

impacto médio de cada assertiva (item), demonstrada por meio do Quadro 4. 
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 Quadro 4 – Fórmula para o Cálculo do Impacto Médio do Item 
 

 

 

 

  
 Fonte: Autor 

 Nota: IM - Impacto Médio Item 

  PA- Peso Atribuído ao Item 

  IE – Quantas vezes o Item Foi Escolhido  

  NR – Número de Respostas 

 

 

 Por intermédio deste formato de análise do respondente para as assertivas mais 

relevantes, buscou-se diminuir o número de assertivas por constructo (Fase 1 = 79 assertivas), 

para que o questionário utilizado na pesquisa quantitativa (Fase 2) tivesse as assertivas mais 

relevantes sob avaliação dos clientes e colaboradores do produtor (fornecedor) de óleos 

lubrificantes. Malhotra (2011) considera que um menor número de assertivas em um 

questionário de pesquisa acadêmica, desde que sejam relevantes, minimiza o cansaço e o 

tédio do respondente, desta maneira diminuindo o número de respostas incompletas.  

 Buscou-se para este estudo acadêmico um número em torno de dez itens (assertivas) 

por constructo, com objetivo de não tornar a ferramenta de pesquisa (questionário) um 

instrumento fatigante para o respondente (SEKARAN, 2000), porém com o número de itens 

suficientes para atingir uma confiabilidade aceitável (HAIR JR. et al., 2007). A avaliação dos 

pesos finais dos itens foi realizada por constructo, pois as escalas utilizadas para cada 

constructo tiveram pesos diferentes. Desenvolveu-se uma Tabela para consolidação dos dados 

no MS Excel, os itens com o maior impacto médio por constructo, foram selecionados para 

formarem a ferramenta de pesquisa da segunda etapa deste estudo, a pesquisa descritiva.  A 

análise dos itens por constructo é demonstrada na próxima seção deste estudo. 

 

3.1.4 Análise dos Dados e Resultados 

 

A partir da análise dos dados obtidos por meio das dez entrevistas realizadas, 

utilizando-se dos conceitos da transitividade de preferência (MALHOTRA, 2012) e do 

impacto médio do item (PEREIRA, 2001), foram identificados os itens (assertivas) mais 

relevantes dos constructos qualidade do serviço logístico, capabilidades logísticas e satisfação 

do cliente.  

 
 

 

IM =  (SOMA PA)  x  (SOMA IE) 

                                            NR                   NR 
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3.1.4.1 Análise dos Itens do Constructo Qualidade do Serviço Logístico 

 

 Os resultados obtidos por meio das entrevistas realizadas com os colaboradores e 

clientes do produtor de óleos lubrificantes em relação a soma dos pesos atribuídos para cada 

item do constructo Qualidade dos Serviço Logístico são demonstrados no Quadro 5. 

 Quadro 5 – Resultado da Soma dos Pesos Atribuídos por Item – Constructo QSL 
 

ITEM 
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 SOMA 

PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA 

QSL01_F1 8 10 10 7 10 10 10 8 10 10 93.00 

QSL02_F1 8 8 7 10 10 10 9 10 10 10 92.00 

QSL03_F1 7 8 7 10 8 10 9 10 8 10 87.00 

QSL04_F1 9 10 9 7 8 7 10 10 8 10 88.00 

QSL05_F1 1 1 1 2 1 0 8 2 10 10 36.00 

QSL06_F1 9 10 9 7 8 8 10 8 10 10 89.00 

QSL07_F1 10 8 7 9 9 9 10 9 8 10 89.00 

QSL08_F1 7 9 9 9 10 10 10 10 10 9 93.00 

QSL09_F1 7 9 10 10 9 8 10 10 7 10 90.00 

QSL10_F1 8 10 10 7 6 7 10 9 10 9 86.00 

QSL11_F1 9 10 10 10 8 10 10 10 8 10 95.00 

QSL12_F1 8 10 7 4 8 9 9 7 8 9 79.00 

QSL13_F1 8 10 5 4 9 9 10 7 10 10 82.00 

QSL14_F1 8 9 4 10 9 9 10 9 8 10 86.00 

QSL15_F1 9 10 10 10 8 2 10 8 10 9 86.00 

QSL16_F1 8 10 9 8 10 5 9 10 8 9 86.00 

QSL17_F1 9 9 10 10 10 10 10 10 7 10 95.00 

QSL18_F1 8 10 6 9 10 10 8 10 10 10 91.00 

QSL19_F1 7 10 10 10 10 10 7 10 10 9 93.00 

QSL20_F1 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 97.00 

QSL21_F1 8 8 10 10 9 5 10 8 10 10 88.00 

QSL22_F1 9 2 9 9 9 10 10 7 10 10 85.00 

QSL23_F1 10 8 10 10 9 10 10 10 10 10 97.00 

QSS24_F1 10 10 10 4 6 10 10 10 8 10 88.00 

QSL25_F1 8 2 10 5 9 7 7 8 10 9 75.00 

QSL26_F1 8 8 10 5 9 7 10 10 8 10 85.00 

QSL27_F1 8 10 10 9 10 7 7 10 10 10 91.00 

QSL28_F1 7 8 8 7 10 8 10 8 8 9 83.00 

QSL29_F1 7 8 10 8 10 10 8 8 10 10 89.00 

QSL30_F1 8 10 5 10 8 3 8 8 8 10 78.00 

QSL31_F1 6 10 10 10 9 7 10 10 10 10 92.00 

QSL32_F1 7 10 9 9 9 5 10 10 8 10 87.00 

QSL33_F1 6 8 10 8 9 7 10 9 10 10 87.00 

QSL34_F1 8 8 7 9 8 5 9 4 8 9 75.00 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 

 

Considerando as respostas dos colaboradores e clientes do produtor de óleos 

lubrificantes, os onze itens do constructo QSL que foram atribuídos um maior peso, foram os 

seguintes: QSL20_F1; QSL23_F1; QSL11_F1; QSL17_F1; QSL01_F1; QSL08_F1; 
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QSL19_F1; QSL02_F1; QSL31_F1; QSL18_F1; QSL27_F1. Por intermédio do Quadro 6 

apresentam-se os resultados obtidos nas entrevistas realizadas, referentes a quantidade de 

vezes que cada item (assertiva) pertencente ao constructo qualidade dos serviços logísticos,  

foi escolhido pelo entrevistado.  

 Quadro 6 -  Quantidade de Vezes que o Item Foi Escolhido – Constructo QSL 
 

ITEM 
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 SOMA 

IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE 

QSL01_F1   1 1   1   1     1 5.00 

QSL02_F1         1           1.00 

QSL03_F1       1   1 1 1 1 1 6.00 

QSL04_F1               1     1.00 

QSL05_F1                 1 1 2.00 

QSL06_F1     1   1 1 1 1     5.00 

QSL07_F1             1       1.00 

QSL08_F1 1       1 1   1 1 1 6.00 

QSL09_F1 1   1 1     1       4.00 

QSL10_F1 1   1               2.00 

QSL11_F1   1 1 1 1           4.00 

QSL12_F1           1       1 2.00 

QSL13_F1           1     1   2.00 

QSL14_F1       1     1 1     3.00 

QSL15_F1   1 1 1           1 4.00 

QSL16_F1   1     1   1     1 4.00 

QSL17_F1 1     1   1   1     4.00 

QSL18_F1                 1   1.00 

QSL19_F1 1   1 1           1 4.00 

QSL20_F1 1 1     1 1     1   5.00 

QSL21_F1       1         1 1 3.00 

QSL22_F1 1           1       2.00 

QSL23_F1   1     1 1 1 1 1   6.00 

QSS24_F1     1         1     2.00 

QSL25_F1 1       1           2.00 

QSL26_F1 1             1     2.00 

QSL27_F1                 1   1.00 

QSL28_F1   1     1         1 3.00 

QSL29_F1   1       1     1   3.00 

QSL30_F1                     0.00 

QSL31_F1 1 1 1 1   1         5.00 

QSL32_F1   1 1 1       1     4.00 

QSL33_F1             1       1.00 

QSL34_F1                     0.00 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 

 

 Considerando as respostas dos entrevistados, os catorze itens do constructo QSL que 

foram os mais escolhidos, foram os seguintes: QSL03_F1; QSL08_F1; QSL23_F1; 

QSL01_F1; QSL06_F1; QSL20_F1; QSL31_F1; QSL09_F1; QSL11_F1; QSL15_F1; 

QSL16_F1; QSL17_F1; QSL19_F1; QSL32_F1. No Quadro 7, demonstram-se os resultados 
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obtidos por meio da utilização da fórmula que encontra-se no Quadro 4, levando-se em 

consideração conceitos da transitividade de preferência (MALHOTRA, 2012) e do impacto 

médio do item (PEREIRA, 2001). 

 Quadro 7 – Resultado do Impacto Médio dos Itens do Constructo QSL 
 

ITEM 
TOTAL TOTAL 

 IM  
PA IE 

QSL01_F1 93.00 5.00 4.65 

QSL02_F1 92.00 1.00 0.92 

QSL03_F1 87.00 6.00 5.22 

QSL04_F1 88.00 1.00 0.88 

QSL05_F1 36.00 2.00 0.72 

QSL06_F1 89.00 5.00 4.45 

QSL07_F1 89.00 1.00 0.89 

QSL08_F1 93.00 6.00 5.58 

QSL09_F1 90.00 4.00 3.60 

QSL10_F1 86.00 2.00 1.72 

QSL11_F1 95.00 4.00 3.80 

QSL12_F1 79.00 2.00 1.58 

QSL13_F1 82.00 2.00 1.64 

QSL14_F1 86.00 3.00 2.58 

QSL15_F1 86.00 4.00 3.44 

QSL16_F1 86.00 4.00 3.44 

QSL17_F1 95.00 4.00 3.80 

QSL18_F1 91.00 1.00 0.91 

QSL19_F1 93.00 4.00 3.72 

QSL20_F1 97.00 5.00 4.85 

QSL21_F1 88.00 3.00 2.64 

QSL22_F1 85.00 2.00 1.70 

QSL23_F1 97.00 6.00 5.82 

QSS24_F1 88.00 2.00 1.76 

QSL25_F1 75.00 2.00 1.50 

QSL26_F1 85.00 2.00 1.70 

QSL27_F1 91.00 1.00 0.91 

QSL28_F1 83.00 3.00 2.49 

QSL29_F1 89.00 3.00 2.67 

QSL30_F1 78.00 0.00 0.00 

QSL31_F1 92.00 5.00 4.60 

QSL32_F1 87.00 4.00 3.48 

QSL33_F1 87.00 1.00 0.87 

QSL34_F1 75.00 0.00 0.00 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa 

 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 
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O resultado obtido do impacto médio (IM) por item, apresentou uma categoria de 

grandeza da menos relevante à mais relevante, identificando o ponto médio  que segmentou 

estes itens por sua relevância, ou seja, pequeno e grande impacto (PEREIRA, 2001), deste 

modo fornecendo uma informação mais conclusiva sobre os itens que influenciavam o 

constructo Qualidade do Serviço Logístico, conforme mostra-se na Figura 7. 

 

 Figura 7 – Avaliação da Relevância dos Itens do Constructo QSL 
 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O valor do ponto médio identificado para este constructo foi de 2,91. Desta forma os 

itens considerados relevantes para o constructo Qualidade do Serviço Logístico, por 

intermédio da avaliação dos dados obtidos com as entrevistas dos colaboradores e clientes do 

produtor de lubrificantes foram os seguintes: QSL23_F1; QSL08_F1; QSL03_F1; 

QSL20_F1; QSL01_F1; QSL31_F1; QSL06_F1; QSL11_F1; QSL17_F1; QSL19_F1; 

QSL09_F1; QSL32_F1; QSL15_F1; QSL16_F1. A proposta inicial era buscar dez itens por 

constructo, porém considerando os itens de grande impacto, os acima da média (PEREIRA, 

2001), identificou catorze itens (assertivas) que formaram o instrumento de pesquisa para 

segunda etapa (Pesquisa Quantitativa). Pode-se verificar a descrição destes itens por 

intermédio do Apêndice D. 
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3.1.4.2 Análise dos Itens do Constructo Capabilidades Logísticas 

 

 Os resultados obtidos por meio das entrevistas realizadas com os colaboradores e 

clientes do produtor de óleos lubrificantes em relação a soma dos pesos atribuídos para cada 

item do constructo Capabilidades Logísticas são demonstrados no Quadro 8. 

  

 Quadro 8 – Resultado da Soma dos Pesos Atribuídos por Item – Constructo CL 
 

ITEM 
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 SOMA 

PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA 

CL01_F1 4 6 4 5 6 5 5 6 6 6 53.00 

CL02_F1 5 4 5 5 6 5 6 5 6 6 53.00 

CL03_F1 6 6 5 6 5 3 6 3 6 4 50.00 

CL04_F1 6 6 6 6 5 2 6 1 6 6 50.00 

CL05_F1 6 6 6 6 5 2 6 1 5 6 49.00 

CL06_F1 5 6 6 5 3 2 5 5 6 6 49.00 

CL07_F1 6 6 6 6 5 3 5 6 5 6 54.00 

CL08_F1 5 6 5 3 4 5 6 6 6 6 52.00 

CL09_F1 5 6 5 6 5 3 6 5 5 6 52.00 

CL10_F1 6 1 3 2 4 4 5 5 6 4 40.00 

CL11_F1 6 1 4 5 4 4 5 4 6 4 43.00 

CL12_F1 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 56.00 

CL13_F1 5 6 6 5 5 5 6 5 4 6 53.00 

CL14_F1 5 1 1 2 3 2 5 3 3 6 31.00 

CL15_F1 5 4 3 4 4 2 6 3 6 6 43.00 

CL16_F1 6 6 6 2 6 4 6 5 6 4 51.00 

CL17_F1 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 56.00 

CL18_F1 6 6 3 5 4 2 6 5 6 6 49.00 

CL19_F1 6 1 1 3 5 1 5 2 6 3 33.00 

CL20_F1 6 1 6 5 4 3 5 6 6 6 48.00 

CL21_F1 5 4 6 5 5 1 5 6 6 6 49.00 

CL22_F1 3 6 6 2 6 1 6 3 5 6 44.00 

CL23_F1 3 5 6 2 5 2 6 3 5 3 40.00 

CL24_F1 3 1 1 2 4 2 6 3 5 6 33.00 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 

 

Considerando as respostas dos colaboradores e clientes do produtor de óleos 

lubrificantes, os onze itens do constructo Capabilidades Logísticas que foram atribuídos um 

maior peso, foram os seguintes: CL12_F1; CL17_F1; CL07_F1; CL01_F1; CL02_F1; 

CL13_F1; CL08_F1; CL09_F1; CL16_F1; CL03_F1; CL04_F1. 
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Por meio do Quadro 9 apresentam-se os resultados obtidos nas entrevistas realizadas, 

referentes a quantidade de vezes que cada item (assertiva) pertencente ao constructo 

Capabilidades Logísticas,  foi escolhido pelo entrevistado.  

 Quadro 9 -  Quantidade de Vezes que o Item Foi Escolhido – Constructo CL 
 

ITEM 
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 SOMA 

IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE 

CL01_F1       1 1 1 1 1   1 6.00 

CL02_F1 1     1 1 1   1   1 6.00 

CL03_F1 1               1   2.00 

CL04_F1   1 1   1   1   1 1 6.00 

CL05_F1 1 1   1           1 4.00 

CL06_F1   1 1 1     1   1 1 6.00 

CL07_F1 1     1   1   1     4.00 

CL08_F1   1 1     1   1 1   5.00 

CL09_F1 1   1   1           3.00 

CL10_F1           1 1 1 1   4.00 

CL11_F1 1       1       1   3.00 

CL12_F1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 9.00 

CL13_F1   1   1 1 1   1     5.00 

CL14_F1                     0.00 

CL15_F1                 1 1 2.00 

CL16_F1 1 1 1   1 1 1   1   7.00 

CL17_F1 1 1 1   1 1 1 1 1   8.00 

CL18_F1   1   1             2.00 

CL19_F1                 1   1.00 

CL20_F1 1   1 1   1   1   1 6.00 

CL21_F1       1       1     2.00 

CL22_F1   1 1   1   1     1 5.00 

CL23_F1     1       1       2.00 

CL24_F1             1     1 2.00 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 
 

 Considerando as respostas dos entrevistados, os onze itens do constructo 

Capabilidades Logísticas que foram os mais escolhidos, foram os seguintes: CL12_F1; 

CL17_F1; CL16_F1; CL01_F1; CL02_F1; CL04_F1; CL06_F1; CL20_F1; CL08_F1; 

CL13_F1; CL22_F1.  
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 No Quadro 10, demonstram-se os resultados obtidos por meio da utilização da fórmula 

que encontra-se no Quadro 4, levando-se em consideração conceitos da transitividade de 

preferência (MALHOTRA, 2012) e do impacto médio do item (PEREIRA, 2001). 

 

 Quadro 10 – Resultado do Impacto Médio dos Itens do Constructo CL 
 

ITEM 
TOTAL TOTAL 

 IM  
PA IE 

CL01_F1 53.00 6.00 3.18 

CL02_F1 53.00 6.00 3.18 

CL03_F1 50.00 2.00 1.00 

CL04_F1 50.00 6.00 3.00 

CL05_F1 49.00 4.00 1.96 

CL06_F1 49.00 6.00 2.94 

CL07_F1 54.00 4.00 2.16 

CL08_F1 52.00 5.00 2.60 

CL09_F1 52.00 3.00 1.56 

CL10_F1 40.00 4.00 1.60 

CL11_F1 43.00 3.00 1.29 

CL12_F1 56.00 9.00 5.04 

CL13_F1 53.00 5.00 2.65 

CL14_F1 31.00 0.00 0.00 

CL15_F1 43.00 2.00 0.86 

CL16_F1 51.00 7.00 3.57 

CL17_F1 56.00 8.00 4.48 

CL18_F1 49.00 2.00 0.98 

CL19_F1 33.00 1.00 0.33 

CL20_F1 48.00 6.00 2.88 

CL21_F1 49.00 2.00 0.98 

CL22_F1 44.00 5.00 2.20 

CL23_F1 40.00 2.00 0.80 

CL24_F1 33.00 2.00 0.66 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 

 

 

O resultado obtido do impacto médio (IM) por item, apresentou uma categoria de 

grandeza da menos relevante à mais relevante, identificando o ponto médio  que segmentou 

estes itens por sua relevância, ou seja, pequeno e grande impacto (PEREIRA, 2001), deste 

modo fornecendo uma informação mais conclusiva sobre os itens que influenciavam o 

constructo Capabilidades Logísticas, conforme apresenta-se na Figura 8. 
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 Figura 8 – Avaliação da Relevância dos Itens do Constructo CL 
 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 O valor do ponto médio identificado para este constructo foi de 2,52. De modo que  os 

itens considerados relevantes para o constructo Capabilidades Logísticas, por meio da 

avaliação dos dados obtidos com as entrevistas dos colaboradores e clientes do produtor de 

lubrificantes foram os seguintes: CL12_F1; CL17_F1; CL16_F1; CL01_F1; CL02_F1; 

CL04_F1; CL06_F1; CL20_F1; CL13_F1; CL08_F1. Pode-se verificar a descrição destes 

itens no Apêndice D. 

 Para o constructo Capabilidades Logísticas identificaram-se dez itens de grande 

impacto, ou seja acima da média (PEREIRA, 2001), que formaram o instrumento de pesquisa 

para segunda etapa (Pesquisa Quantitativa).  Diferente do que ocorreu na mensuração dos 

itens do constructo Qualidade dos Serviços Logísticos, foi possível atingir o objetivo inicial 

para este constructo, que foi de ter dez assertivas relevantes por constructo. Evitando desta 

forma que o instrumento de pesquisa seja fatigante para o respondente (SEKARAN, 2000). 

 Na próxima seção apresenta-se a análise dos dados obtidos para constructo Satisfação 

do Cliente. 
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3.1.4.3 Análise dos Itens do Constructo Satisfação do Cliente 

 

 Os resultados obtidos por meio das entrevistas realizadas com os colaboradores e 

clientes do produtor de óleos lubrificantes em relação a soma dos pesos atribuídos para cada 

item do constructo Satisfação do Cliente são demonstrados no Quadro 11. 

 

 Quadro 11 – Resultado da Soma dos Pesos Atribuídos por Item – Constructo SC 
 

ITEM 
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 SOMA 

PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA 

SC01_F1 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 99.00 

SC02_F1 10 8 10 9 7 10 10 7 10 10 91.00 

SC03_F1 8 10 3 7 7 5 10 8 10 7 75.00 

SC04_F1 9 10 7 10 9 10 9 9 10 7 90.00 

SC05_F1 10 10 7 10 8 9 9 9 8 10 90.00 

SC06_F1 8 10 10 9 9 10 10 10 10 9 95.00 

SC07_F1 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 99.00 

SC08_F1 10 10 5 6 6 5 9 8 10 7 76.00 

SC09_F1 10 10 10 9 10 7 10 10 8 9 93.00 

SC10_F1 9 10 9 10 10 7 9 9 10 10 93.00 

SC11_F1 9 10 10 9 8 5 10 10 10 10 91.00 

SC12_F1 10 10 5 8 2 3 10 5 8 8 69.00 

SC13_F1 10 10 5 8 3 3 10 5 8 7 69.00 

SC14_F1 10 8 3 10 2 3 7 6 10 7 66.00 

SC15_F1 10 8 3 10 1 3 9 3 8 10 65.00 

SC16_F1 10 10 8 9 9 10 9 10 10 8 93.00 

SC17_F1 10 10 10 9 10 9 9 8 10 10 95.00 

SC18_F1 9 10 10 10 9 9 9 8 10 7 91.00 

SC19_F1 9 10 7 10 3 10 10 10 8 8 85.00 

SC20_F1 10 10 10 9 7 8 10 7 10 10 91.00 

SC21_F1 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 96.00 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 

 

Considerando as respostas dos colaboradores e clientes do produtor de óleos 

lubrificantes, os doze itens do constructo Satisfação do Cliente que foram atribuídos um maior 

peso, foram os seguintes: SC01_F1; SC07_F1; SC21_F1; SC06_F1; SC17_F1; SC09_F1; 

SC10_F1; SC16_F1; SC02_F1; SC11_F1; SC18_F1; SC20_F1. 
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Por intermédio do Quadro 12 apresentam-se os resultados obtidos nas entrevistas 

realizadas, referentes a quantidade de vezes que cada item (assertiva) pertencente ao 

constructo Satisfação do Cliente,  foi escolhido pelo entrevistado.  

 

 

 Quadro 12 -  Quantidade de Vezes que o Item Foi Escolhido – Constructo SC 

 

ITEM 
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 SOMA 

IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE 

SC01_F1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 9.00 

SC02_F1     1     1 1     1 4.00 

SC03_F1         0       1   1.00 

SC04_F1       1 1 1         3.00 

SC05_F1                     0.00 

SC06_F1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.00 

SC07_F1 1 1 1 1 1     1 1 1 8.00 

SC08_F1 1 1             1   3.00 

SC09_F1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 9.00 

SC10_F1   1   1 1 1   1 1 1 7.00 

SC11_F1   1 1   1   1 1 1 1 7.00 

SC12_F1 1 1         1       3.00 

SC13_F1 1           1       2.00 

SC14_F1       1         1   2.00 

SC15_F1       1     1       2.00 

SC16_F1 1 1     1 1   1 1 1 7.00 

SC17_F1     1   1     1     3.00 

SC18_F1     1 1             2.00 

SC19_F1 1 1       1 1 1   1 6.00 

SC20_F1 1 1 1     1     1   5.00 

SC21_F1 1   1 1 1 1 1 1   1 8.00 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa 
 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 

 

 

 Considerando as respostas dos entrevistados, os dez itens do constructo Satisfação do 

Cliente que foram os mais escolhidos, foram os seguintes:  SC01_F1; SC06_F1; SC09_F1; 

SC07_F1; SC21_F1; SC10_F1; SC11_F1; SC16_F1; SC19_F1; SC20_F1.  
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 No Quadro 13, demonstram-se os resultados obtidos por meio da utilização da fórmula 

que encontra-se no Quadro 4, levando-se em consideração conceitos da transitividade de 

preferência (MALHOTRA, 2012) e do impacto médio do item (PEREIRA, 2001). 

 

 Quadro 13 – Resultado do Impacto Médio dos Itens do Constructo SC 
 

ITEM 
TOTAL TOTAL 

 IM  
PA IE 

SC01_F1 99.00 9.00 8.91 

SC02_F1 91.00 4.00 3.64 

SC03_F1 75.00 1.00 0.75 

SC04_F1 90.00 3.00 2.70 

SC05_F1 90.00 0.00 0.00 

SC06_F1 95.00 9.00 8.55 

SC07_F1 99.00 8.00 7.92 

SC08_F1 76.00 3.00 2.28 

SC09_F1 93.00 9.00 8.37 

SC10_F1 93.00 7.00 6.51 

SC11_F1 91.00 7.00 6.37 

SC12_F1 69.00 3.00 2.07 

SC13_F1 69.00 2.00 1.38 

SC14_F1 66.00 2.00 1.32 

SC15_F1 65.00 2.00 1.30 

SC16_F1 93.00 7.00 6.51 

SC17_F1 95.00 3.00 2.85 

SC18_F1 91.00 2.00 1.82 

SC19_F1 85.00 6.00 5.10 

SC20_F1 91.00 5.00 4.55 

SC21_F1 96.00 8.00 7.68 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
 Nota: Pode-se verificar a descrição destes itens por meio do Apêndice D. 

 

 

O resultado obtido do impacto médio (IM) por item, apresentou uma categoria de 

grandeza da menos relevante à mais relevante, identificando o ponto médio  que segmentou 

estes itens por sua relevância, ou seja, pequeno e grande impacto (PEREIRA, 2001), deste 

modo fornecendo uma informação mais conclusiva sobre os itens que influenciavam o 

constructo Satisfação do Cliente (Figura 9). 
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 Figura 9 – Avaliação da Relevância dos Itens do Constructo SC 
 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O valor do ponto médio identificado para este constructo foi de 4,46. De forma que os 

itens considerados relevantes para o constructo Satisfação do Clientes, por meio da avaliação 

dos dados obtidos com as entrevistas dos colaboradores e clientes do produtor de lubrificantes 

foram os seguintes: SC01_F1; SC06_F1; SC09_F1; SC07_F1; SC21_F1; SC10_F1; 

SC16_F1; SC11_F1; SC19_F1; SC20_F1. Pode-se verificar a descrição destes itens no 

Apêndice D. 

 Para o constructo Satisfação do Cliente identificaram-se dez itens de grande impacto, 

ou sejam acima da média (PEREIRA, 2001), que formaram o instrumento de pesquisa para 

segunda etapa (Pesquisa Quantitativa).  Diferente do que ocorreu na mensuração dos itens do 

constructo Qualidade dos Serviços Logísticos e semelhante ao constructo Capabilidades 

Logísticas, foi possível atingir o objetivo inicial para este constructo (SC), que foi de obter 

dez assertivas relevantes por constructo. Evitando desta forma que o instrumento de pesquisa 

seja fatigante, porém com o número de itens suficientes para atingir uma confiabilidade 

aceitável (SEKARAN, 2000 e HAIR et al, 2007). 

 Na próxima seção deste estudo, é apresentada a conclusão desta primeira etapa. 
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3.1.5 Conclusão – Primeira Etapa 

 

Por meio das dez entrevistas realizadas nesta primeira etapa deste estudo (pesquisa 

exploratória), com uma análise conjunta considerando a percepção dos colaboradores e 

clientes do produtor (fornecedor) de óleos lubrificantes, pôde-se obter a mensuração dos itens 

mais relevantes para cada constructo proposto no problema de pesquisa. Esta mensuração foi 

realizada através de técnicas de escalonamento comparativa e não comparativas 

(MALHOTRA, 2011, 2012) e utilizando os conceitos da transitividade de preferência 

(MALHOTRA, 2012) e do impacto médio do item (PEREIRA, 2001).  

Além da definição dos itens por constructo, também observou-se nas entrevistas em 

profundidade,  a necessidade de alguns ajustes no questionário referente aos dados da 

empresa, que são descritos a seguir: 

 

1. Número de empregados da empresa em 2014 – Utilizou-se a classificação 

fornecida pelo IBGE (2009), com cinco itens de repostas. Porém observou-se que a 

maioria das empresas entrevistadas possuíam até nove empregados, então optou-se 

pela seguinte classificação: 

 

  (  ) até 9 empregados 

  (  ) 10 a 49 empregados 

  (  ) 50 e mais empregados  

 

2. Faturamento anual da empresa em 2013 – Utilizou-se a classificação definida pelo 

BNDES (2011), com cinco itens de repostas. Porém constatou-se que a maioria das 

empresas entrevistadas, estavam enquadradas no primeiro item da classificação do 

BNDES (2011), ou seja, eram microempresas, desta maneira optou-se para reduzir 

esta escala: 

 

  (  ) menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

  (  ) entre R$ 2,4 milhões e R$ 16,0 milhões 

  (  ) acima de 16 milhões 
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3. Distribuição de compras – Os óleos lubrificantes estavam classificados dentro da 

legislação fiscal do ICMS
2
 como produtos substituídos tributariamente, desta forma 

dificultando a ocorrência de vendas interestaduais de óleos lubrificantes quando 

destinavam-se para revenda. Desta maneira ficou sem efeito as perguntas deste item 

para Compras Dentro e Fora do Estado. De modo que resolveu-se excluir esta 

pergunta do questionário. 

 

4. Ramo de Atividade – Verificou-se com os executivos do produtor de óleos 

lubrificantes, que a maioria dos clientes eram postos de combustíveis, auto peças e 

trocas de óleo, então incluiu-se esta pergunta com as seguintes múltiplas escolhas: 

 

  (  ) Posto de Combustível 

  (  ) Loja de Varejo/Loja de Troca de Óleo/Loja de Auto Peças/Atacadista 

  (  ) Outros (especifique) 

 

5. Quais são os tipos de óleos lubrificantes que a sua empresa mais comercializa (ou 

consome)? – Conforme dados obtidos com os executivos da empresa, existiam duas 

linhas de produtos que eram as mais comercializadas, desta maneira incluiu-se esta 

pergunta com as seguintes possibilidades de respostas: 

 

  (  ) Óleos lubrificantes Ciclo Otto (para motores a gasolina, etanol e GNC) 

  (  ) Óleos lubrificantes Ciclo Diesel (para motores à diesel) 

  (  ) Outro (especifique) 

 

6. Tempo total do ciclo do pedido (do dia do pedido até a data da entrega do óleo 

lubrificantes, em quantidade de dias) – Esta pergunta se manteve no instrumento de 

pesquisa, pois foi identificada como relevante pelos colaboradores e clientes do 

produtor de óleos lubrificantes. 

 

 

 

 

                                                                    
2 ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
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Em relação aos blocos que tratavam dos constructos em estudo, ou seja,  dos itens que 

poderiam influenciar os constructos, para o constructo Qualidade do Serviço Logístico, foram 

identificados 14 itens como os mais relevantes pelos colaboradores e clientes do produtor 

(fornecedor) de óleos lubrificantes, conforme apresentam-se por meio do Tabela 8. 

 Tabela 8 – Bloco Itens Constructo Qualidade do Serviço Logístico 
 

CÓDIGO 

INICIAL 

CÓDIGO 

FINAL 

QUALIDADE DO SERVIÇO LOGÍSTICO 

(QSL) 

Descrição dos Itens 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

QSL23_F1 QSL01_F2 

Os produtos entregues pelo fornecedor, 

demonstram estar dentro da qualidade técnica 

especificada no pedido. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL08_F1 QSL02_F02 

A comunicação da empresa fornecedora é 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

mudanças de preços. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL03_F1 QSL03_F2 

Os funcionários da empresa fornecedora 

demonstram ter capacidade para auxiliar quando 

surgem problemas com os pedidos realizados. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL20_F1 QSL04_F2 

Os produtos são entregues pela empresa 

fornecedora em perfeito estado. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL01_F1 QSL05_F2 

Os funcionários da empresa fornecedora são 

cordiais no atendimento. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL31_F1 QSL06_F2 

O período entre colocar o pedido e o recebimento 

do pedido é adequado às necessidades da sua 

empresa. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL06_F1 QSL07_F2 

Os produtos solicitados estão disponíveis a pronta 

entrega. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL11_F1 QSL08_F2 

As informações disponibilizadas pela empresa 

fornecedora sobre os pedidos são confiáveis. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL17_F1 QSL09_F2 

A entrega da empresa fornecedora é precisa no 

que se refere aos produtos que foram solicitados. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL19_F1 QSL10_F2 

A empresa fornecedora de óleos lubrificantes 

entrega os pedidos sem substituir por produtos que 

não foram solicitados. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL09_F1 QSL11_F2 

A comunicação da empresa fornecedora é 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

atrasos da entrega. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL32_F1 QSL12_F2 

O prazo informado no momento do pedido para 

entrega das mercadorias foi respeitado. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL15_F1 QSL13_F2 

É mais  fácil fazer um pedido para esta empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes do que para 

outros fornecedores. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

QSL16_F1 QSL14_F2 

A empresa fornecedora de óleos lubrificantes deve 

ser ágil na confirmação do pedido. 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

 

 Fonte:  Dados da Pesquisa. 
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Verifica-se na Tabela 8 a recodificação dos itens para segunda etapa da pesquisa 

(pesquisa descritiva), pois conforme destaca Hair Jr. et al. (2007) as assertivas devem ser 

codificadas quando se desenvolve o instrumento da pesquisa. Para cada item (assertiva) 

apresentou-se o referencial teórico que tomou-se como base para sua utilização na pesquisa 

exploratória. 

Para o bloco que  refere-se aos itens que podem influenciar o constructo Capabilidades 

Logísticas, foram classificados 10 itens como os mais relevantes pelos colaboradores e 

clientes do produtor (fornecedor) de óleos lubrificantes, conforme apresentam-se por 

intermédio da Tabela 9. 

 Tabela 9 - Bloco Itens Constructo Capabilidades Logísticas 
 

CÓDIGO 

INICIAL 

CÓDIGO 

FINAL 

CAPABILIDADES LOGÍSTICAS (CL) 

Descrição dos Itens 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

CL12_F1 CL01_F2 

A empresa fornecedora é pró-ativa na busca de 

soluções para problemas logísticos antes de eles 

ocorrerem. 

Lynch, Keller e 

Ozment (2000) e 

Morash (2001). 

CL17_F1 CL02_F2 

Os funcionários do setor logístico responsáveis 

pelas as entregas de mercadorias são competentes  

no serviço que realizam. 

Esper, Fugate e 

Sramek (2007). 

CL16_F1 CL03_F2 

Os funcionários do setor logístico responsáveis 

pelas entregas de mercadorias são treinados no 

serviço que realizam. 

Esper, Fugate e 

Sramek (2007). 

CL01_F1 CL04_F2 

A empresa fornecedora disponibiliza informações 

adequadas sobre a entrega das mercadorias quando 

da negociação do pedido. 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

CL02_F1 CL05_F2 

A empresa fornecedora disponibiliza informações 

confiáveis sobre a entrega das mercadorias quando 

da negociação do pedido. 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

CL04_F1 CL06_F2 

A empresa fornecedora após a entrega do pedido, 

entra em contato para verificar a qualidade do 

serviço logístico prestado. 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

CL06_F1 CL07_F2 

A velocidade de entrega das mercadorias, depois 

que o pedido foi solicitado, é mais rápida do que a 

praticada por outros fornecedores. 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996) e 

Fawcett, Stanley e 

Smith (1997). 

CL20_F1 CL08_F2 

A empresa fornecedora busca integrar informações 

na busca de melhorar a qualidade do serviço 

logístico prestado. 

Esper, Fugate e 

Sramek (2007) e Liu e 

Luo (2012). 

CL13_F1 CL09_F2 

A empresa fornecedora possui capacidade de 

desenvolver soluções logísticas criativas para 

situações de emergência, tais como disponibilizar 

uma  pronta entrega para atender uma falta de 

mercadoria não prevista no cliente. 

Lynch, Keller e 

Ozment (2000) e 

Morash (2001). 

CL08_F1 CL10_F2 

A empresa fornecedora consegue atender 

exatamente as quantidades de produtos solicitadas. 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996) e 

Fawcett, Stanley e 

Smith (1997). 

  
 Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A Tabela 10 demonstra os 10 itens que foram considerados mais relevantes pelos 

clientes e colaboradores do produtor (fornecedor) de óleos lubrificantes que podem 

influenciar o constructo Satisfação do Cliente, que desta maneira formou o último bloco do 

instrumento de pesquisa.  

 Tabela 10 – Bloco Itens Constructo Satisfação dos Clientes. 
 

CÓDIGO 

INICIAL 

CÓDIGO 

FINAL 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE (CL) 

Descrição dos Itens 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

SC01_F1 SC01_F2 

Os serviços logísticos prestados pela empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes influenciam a 

satisfação da nossa empresa. 

Byrne e Markham 

(1993). 

SC06_F1 SC02_F2 

A nossa empresa se considera satisfeita quando a 

empresa fornecedora de óleos lubrificantes entrega 

a quantidade de mercadoria acordada no pedido. 

Sharma, Grewal e 

Lewy (1995). 

SC09_F1 SC03_F2 

As expectativas da nossa empresa são atendidas, 

quando a empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes nos dá retorno das reclamações que 

efetuamos sobre os serviços logísticos prestados. 

Fornell et al (1996). 

SC07_F1 SC04_F2 

A nossa empresa se considera satisfeita quando a 

empresa fornecedora entrega o pedido no prazo 

acordado. 

Sharma, Grewal e 

Lewy (1995). 

SC21_F1 SC05_F2 

A qualidade dos serviços logísticos desta empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes afetam o nível 

de satisfação da nossa empresa, por isto faremos 

negócios com esta empresa fornecedora nos 

próximos anos. 

Byrne e Markham 

(1993). 

SC10_F1 SC06_F2 

A satisfação da nossa empresa é influenciada 

quando percebemos que a empresa fornecedora de 

óleos lubrificantes pode atender de forma eficiente 

as nossas necessidades de produtos. 

Zhang, Vonderembse e 

Lim (2005). 

SC16_F1 SC07_F2 

A satisfação da nossa empresa é mais alta, quanto 

mais alto for o nível da qualidade dos serviços 

logísticos prestados. 

Lisinska-Kusnierrz e 

Gajewska (2014). 

SC11_F1 SC08_F2 

A satisfação da nossa empresa é influenciada 

quando percebemos que a empresa fornecedora 

pode atender de forma mais rápida do  que os 

outros fornecedores as nossas necessidades de 

produtos. 

Zhang, Vonderembse e 

Lim (2005). 

SC19_F1 SC09_F2 

A nossa empresa considera que comprar desta 

empresa fornecedora de óleos lubrificantes tem 

sido uma boa experiência. 

Byrne e Markham 

(1993). 

SC20_F1 SC10_F2 

A empresa fornecedora de óleos lubrificantes 

atingiu a expectativa da nossa empresa, portanto 

estaremos indicando esta empresa fornecedora 

para outras empresas. 

Byrne e Markham 

(1993). 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os resultados obtidos nesta primeira etapa (pesquisa exploratória), demonstraram que 

os clientes poderiam se considerar satisfeitos com o serviço logístico prestado, quando a 

empresa prestadora do serviço: a) Entrega o pedido em perfeitas condições e no prazo 
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acordado; b) Soluciona os problemas dos clientes e realiza atendimento de pós-vendas; c) 

Presta um serviço logístico diferenciado dos seus concorrentes. Quando a satisfação do cliente 

é atingida por meio do serviço logístico prestado, este cliente pode se mostrar propenso a 

realizar novos negócios com a empresa produto (fornecedora) de óleos lubrificantes e o 

indicar para outras empresas. Observou-se por meio das informações coletadas, que os 

gestores dos produtores (fornecedores) de óleos lubrificantes na busca da satisfação dos seus 

clientes, por meio dos serviços logísticos prestados, devem considerar relevantes: a) 

Qualidade dos seus funcionários (atendimento e treinamento); b) Confiabilidade das 

informações prestadas aos seus clientes; c) Fidelidade das condições acordadas nos pedidos 

(quantidade de mercadoria, preços e prazo de entrega). 

Da mesma forma, destacou-se que um serviço logístico para ser considerado de 

qualidade, o prestador do serviço deveria: a) Ter funcionários que atendem os seus clientes 

cordialmente e estejam capacitados para resolver problemas que eventualmente surjam; b) 

Prestar informações confiáveis sobre o status do pedido e alterações de preços; c) Ter 

disponibilidade de mercadorias e capacidade de entrega adequada as necessidades dos seus 

clientes; d) Disponibilizar ferramentas que facilitem a tomada de pedidos pelos seus clientes; 

e) Entregar os produtos sem avarias e no prazo acordado. Em relação as CL, o prestador de 

serviços logísticos deve apresentar habilidades e recursos que possibilitem: a) Fornecer 

informações adequadas e confiáveis sobre o pedido realizado e a entrega deste; b) Prestar 

serviços de pós vendas; c) Buscar ter uma entrega mais ágil que dos concorrentes; c) Ter 

funcionários treinados e capacitados; d) Ser pró ativo na resolução dos problemas logísticos; 

e) Ter ferramentas que possibilitem os clientes fazerem os seus pedidos de uma maneira mais 

fácil e ágil. 

Apesar do trabalho acadêmico de Rao et al. (2011) ter identificado uma forte 

correlação entre preço do serviço logístico e satisfação do cliente, não foi considerado 

relevante esta variável para os entrevistados. Porém não pôde tomar-se considerações mais 

profundas em relação ao valor do serviço prestado e a satisfação do cliente, tendo em vista 

que no mercado de óleos lubrificantes, o valor do serviço logístico não era identificado em 

separado pelo cliente, pois estava embutido no preço final das mercadorias (condição 

denominada de frete pago). 

Por final, salienta-se que o questionário para segunda etapa da pesquisa (quantitativa 

descritiva) deste estudo, utilizou uma Escala Likert de seis pontos para mensuração dos itens 

que podem influenciar os constructos pertencentes ao problema de  pesquisa. A utilização de 

uma Escala Likert de seis pontos tem como objetivo forçar o respondente a não optar por uma 
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questão neutra (HAIR JR. et al., 2007), desta forma, o respondente teve que escolher entre 

discordo totalmente (1) até concordo totalmente (6), não existindo uma opção neutra de 

resposta. No Apêndice E apresenta-se o questionário utilizado para segunda fase da pesquisa 

(quantitativa descritiva). 

 

3.1.6 Limitações do Método – Primeira Etapa 

 

 Pode-se considerar um limitador do método utilizado,  que os clientes do fornecedor 

de óleos lubrificantes foram escolhidos levando em consideração a localização geográfica do 

cliente. Tendo em vista que as entrevistas com os clientes do fornecedor de óleos lubrificantes 

foram realizadas entre os dias 4 à 6 de novembro de 2014, não foi possível realizar entrevistas 

com clientes fora do município de Umuarama – PR. Também, pode ser considerado como um 

outro limitador deste método, o período das entrevistas, que foi transversal em um curto prazo 

de tempo. 

 Porém, foram entrevistados clientes de segmentos de atuação diferentes, colaboradores 

do fornecedor de óleos lubrificantes de setores diferentes. Desta forma, com os dados obtidos 

nestas entrevistas, realizando a convergência com dados obtidos através do referencial teórico 

pesquisado, foi possível desenvolver um questionário adequado para ser utilizado na segunda 

etapa da pesquisa (quantitativa descritiva). Os detalhes da pesquisa quantitativa descritiva são 

apresentados na próxima seção deste trabalho acadêmico. 
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3.2 SEGUNDA ETAPA - PESQUISA QUANTITATIVA DESCRITIVA 

 

3.2.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

Na busca de atingir o objetivo geral deste trabalho: “Identificar a influência das 

capabilidades logísticas sobre a relação da qualidade do serviço logístico e a satisfação do 

cliente no mercado de óleos lubrificantes”, esta segunda etapa foi realizada baseando-se em 

uma pesquisa descritiva quantitativa.   

Para Vergara (2013) a pesquisa quantitativa descritiva relata as características de um 

fenômeno que se deseja ter um conhecimento mais profundo, desta forma, podendo ser 

utilizada para testar teorias objetivas, observando a relação entre as suas variáveis 

(CRESWEL, 2010). As variáveis por meio da pesquisa quantitativa são medidas por 

instrumentos, tais como questionários, tendo como objetivo que os dados numéricos obtidos 

sejam analisados por intermédio de procedimentos estatísticos (CRESWEL, 2010). A análise 

descritiva quantitativa propicia estabelecer o grau que as variáveis observadas em um estudo 

estão associadas (MALHOTRA, 2012). 

 

3.2.2 Instrumento de Coleta de Dados, Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

 

 A coleta de dados foi realizada por um questionário com perguntas de estruturas 

fechadas, utilizando-se de uma escala Likert de seis pontos, na busca de evitar a neutralidade 

das respostas dos respondentes (HAIR JR. et al., 2007).  Sekaran (2000) aborda que a escolha 

dos métodos da coleta de dados, dependerá das facilidades disponíveis, do grau de precisão 

que é requerido, da experiência do pesquisador, tempo disponível para o estudo e pesquisa, e 

orçamento para pesquisa.  

 Desta maneira, foi utilizado o website Survey Monkey para coleta dos dados e 

compilação das respostas. As surveys por métodos eletrônicos permitem o pesquisador coletar 

dados quantitativos de um grande número de indivíduos de uma maneira rápida, conveniente 

e de baixo custo (HAIR JR. et al., 2007). O link de acesso ao questionário foi enviado por e-

mail, contendo uma apresentação inicial dos objetivos da pesquisa. Este e-mail foi enviado 

por um fornecedor de óleos lubrificantes, situado na cidade de Umuarama, estado do Paraná, 

para clientes do mercado de óleos lubrificantes. Tratou-se do mesmo fornecedor de óleos 

lubrificantes que participou da pesquisa exploratória (primeira etapa). O questionário para 

esta segunda etapa da pesquisa é apresentado no Apêndice E. 
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O período da coleta de dados foi do dia 2 de março à 7 de abril de 2015. Porém, entre 

os dias 2 à 6 de março foi realizado um pré-teste do instrumento da pesquisa. Pois, não se 

deve aplicar um questionário sem que antes seja avaliado a provável exatidão e coerência das 

respostas (HAIR JR. et al., 2007). O pré-teste pode ser realizado várias vezes, com um 

diferente conjunto de respondentes, dependendo da natureza e da extensão das revisões 

sugeridas, antes que este que questionário seja utilizado pelo pesquisador na pesquisa real 

(HAIR JR. et al., 2007). O fornecedor de óleos lubrificantes, enviou e-mail para 500 clientes 

do mercado de óleos lubrificantes, solicitando que participassem da pesquisa (pré-teste). 

Obteve-se no pré-teste 12 questionários completos respondidos, sendo que no último bloco do 

questionário existia um campo para sugestões.  

Os ajustes solicitados pelos respondentes tratavam de: 1) Sobre a folha inicial da 

apresentação, que fosse um pouco mais explicativa; 2) Fosse retirado a barra de progresso do 

final de cada bloco, pois tornava o final da página confuso; 3) A possibilidade da exclusão da 

palavra “óleos” de “óleos lubrificantes”; Os ajustes sugeridos foram realizados, com a 

exceção da exclusão da palavra “óleos”,  tendo em vista que somente a palavra “lubrificantes” 

era genérica, pois existiam diversos tipos de lubrificantes, tais como gasosos, sólidos e 

pastosos (SINDILUB, 2014).   

Após os ajustes realizados, no dia 6 de março de 2015, o link do questionário foi 

enviado pelo fornecedor para 4700 clientes do mercado de óleos lubrificantes por meio de e-

mail, com uma breve apresentação da pesquisa, conforme apresenta-se no Apêndice F. No dia 

23 de março foi enviado pelo fornecedor de óleos lubrificantes novamente o mesmo e-mail 

para os clientes anteriormente enviados. De modo que foram convidados à participar da 

pesquisa 5.200 clientes do mercado de óleos lubrificantes, considerando os envios iniciais 

para o pré-teste. Além disto, a equipe de vendas internas do fornecedor de óleos lubrificantes, 

durante as ligações para clientes, recomendava que os mesmos respondessem a pesquisa.  

Desta forma foram recebidos durante o período de 2 de março à 7 de abril de 2015,  o 

total de 117 questionários respondidos completamente, incluindo os questionários obtidos 

inicialmente no pré-teste.  O questionário desenvolvido foi composto por cinco blocos. O 

Bloco 1 constituía-se em uma breve apresentação do questionário. O Bloco 2 referiu-se aos 

dados do respondente e da empresa. O Bloco 3 foi constituído por questões sobre a qualidade 

dos serviços logísticos prestados. O Bloco 4 tratou das questões referentes as capabilidades 

logísticas do fornecedor de óleos lubrificantes percebidas pelos seus clientes. O último bloco, 

ou seja o Bloco 5, abordou os critérios relevantes para identificar se o cliente teve a sua 

satisfação alcançada através dos serviços logísticos prestados e capabilidades logísticas 
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percebidas. As assertivas do Bloco 3, são mostradas na Tabela 11, com as denominações das 

variáveis da qualidade dos serviços logísticos consideradas nesse estudo. 

 Tabela 11 – Variáveis da Qualidade dos Serviços Logísticos 
 

Assertivas (QSL) Código Variável Autores 

Os produtos estão conforme a 

qualidade técnica especificada no 

pedido. 
QSL01_F2 Produto qualidade 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A comunicação da empresa 

fornecedora é eficiente no que se 

refere aos assuntos sobre mudanças 

de preços. 

QSL02_F02 Comunicação preço 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

Os funcionários da empresa 

fornecedora demonstram ter 

capacidade para auxiliar quando 

surgem problemas com os pedidos 

realizados. 

QSL03_F2 Capacidade funcionários  

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

Os produtos são entregues pela 

empresa fornecedora em perfeito 

estado. 
QSL04_F2 Produto estado 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

Os funcionários da empresa 

fornecedora são cordiais no 

atendimento. 
QSL05_F2 Funcionários cordiais 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

O período entre colocar o pedido e o 

recebimento do pedido é adequado às 

necessidades da sua empresa. 
QSL06_F2 Tempo de entrega 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

Os produtos solicitados estão 

disponíveis a pronta entrega. QSL07_F2 Disponibilidade produto 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

As informações disponibilizadas pela 

empresa fornecedora sobre os 

pedidos são confiáveis. 
QSL08_F2 Informações pedidos 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A entrega da empresa fornecedora é 

precisa no que se refere aos produtos 

que foram solicitados. 
QSL09_F2 Entrega precisa 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes entrega os pedidos sem 

substituir por produtos que não foram 

solicitados. 

QSL10_F2 Entrega sem substituição 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A comunicação da empresa 

fornecedora é eficiente no que se 

refere aos assuntos sobre atrasos da 

entrega. 

QSL11_F2 Comunicação atrasos 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

O prazo informado no momento do 

pedido para entrega das mercadorias 

foi respeitado. 
QSL12_F2 Informação entrega 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

É mais  fácil fazer um pedido para 

esta empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes do que para outros 

fornecedores. 

QSL13_F2 Facilidade pedido 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes deve ser ágil na 

confirmação do pedido. 
QSL14_F2 Confirmação pedido 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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As assertivas referentes ao Bloco 4, são mostradas por intermédio da Tabela 12, com 

as denominações das variáveis das capabilidades logísticas, consideradas nestes estudo. 

 Tabela 12 – Variáveis das Capabilidades Logísticas 
 

Assertivas (CL) Código Variável Autores 

A empresa fornecedora é pró-ativa na 

busca de soluções para problemas 

logísticos antes de eles ocorrerem. 
CL01_F2 Empresa pró-ativa 

Lynch, Keller e 

Ozment (2000) e 

Morash (2001). 

Os funcionários do setor logístico 

responsáveis pelas as entregas de 

mercadorias são competentes  no 

serviço que realizam. 

CL02_F2 Funcionários competentes 
Esper, Fugate e 

Sramek (2007). 

Os funcionários do setor logístico 

responsáveis pelas entregas de 

mercadorias são treinados no serviço 

que realizam. 

CL03_F2 Funcionários Treinados 
Esper, Fugate e 

Sramek (2007). 

A empresa fornecedora disponibiliza 

informações adequadas sobre a 

entrega das mercadorias quando da 

negociação do pedido. 

CL04_F2 Informações adequadas 
Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

A empresa fornecedora disponibiliza 

informações confiáveis sobre a 

entrega das mercadorias quando da 

negociação do pedido. 

CL05_F2 Informações confiáveis 
Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

A empresa fornecedora após a 

entrega do pedido, entra em contato 

para verificar a qualidade do serviço 

logístico prestado. 

CL06_F2 Contato com cliente 
Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

A velocidade de entrega das 

mercadorias, depois que o pedido foi 

solicitado, é mais rápida do que a 

praticada por outros fornecedores. 

CL07_F2 Velocidade de entrega 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996) e 

Fawcett, Stanley e 

Smith (1997). 

A empresa fornecedora busca integrar 

informações na busca de melhorar a 

qualidade do serviço logístico 

prestado. 

CL08_F2 Integrar informações 

Esper, Fugate e 

Sramek (2007) e 

Liu e Luo (2012). 

A empresa fornecedora possui 

capacidade de desenvolver soluções 

logísticas criativas para situações de 

emergência, tais como disponibilizar 

uma  pronta entrega para atender uma 

falta de mercadoria não prevista no 

cliente. 

CL09_F2 Soluções logísticas 

Lynch, Keller e 

Ozment (2000) e 

Morash (2001). 

A empresa fornecedora consegue 

atender exatamente as quantidades de 

produtos solicitadas. 
CL10_F2 Quantidade de produtos 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996) e 

Fawcett, Stanley e 

Smith (1997). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As assertivas do Bloco 5, são mostradas na Tabela 13, a qual contém as denominações 

das variáveis da satisfação dos clientes consideradas nesse estudo. 
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 Tabela 13 – Variáveis da Satisfação dos Clientes 
 

Assertivas (SC) Código Variável Autores 

Os serviços logísticos prestados pela 

empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes influenciam a satisfação 

da nossa empresa. 

SC01_F2 Logística influência 
Byrne e Markham 

(1993). 

A nossa empresa se considera 

satisfeita quando a empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes 

entrega a quantidade de mercadoria 

acordada no pedido. 

SC02_F2 Quantidade acordada 
Sharma, Grewal e 

Lewy (1995). 

As expectativas da nossa empresa são 

atendidas, quando a empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes nos 

dá retorno das reclamações que 

efetuamos sobre os serviços 

logísticos prestados. 

SC03_F2 Expectativas empresa Fornell et al (1996). 

A nossa empresa se considera 

satisfeita quando a empresa 

fornecedora entrega o pedido no 

prazo acordado. 

SC04_F2 Pedido no prazo 
Sharma, Grewal e 

Lewy (1995). 

A qualidade dos serviços logísticos 

desta empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes afetam o nível de 

satisfação da nossa empresa, por isto 

faremos negócios com esta empresa 

fornecedora nos próximos anos. 

SC05_F2 Negócios próximos anos 
Byrne e Markham 

(1993). 

A satisfação da nossa empresa é 

influenciada quando percebemos que 

a empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes pode atender de forma 

eficiente as nossas necessidades de 

produtos. 

SC06_F2 Eficiente atendimento 
Zhang, Vonderembse 

e Lim (2005). 

A satisfação da nossa empresa é mais 

alta, quanto mais alto for o nível da 

qualidade dos serviços logísticos 

prestados. 

SC07_F2 Nível da satisfação 
Lisinska-Kusnierrz e 

Gajewska (2014). 

A satisfação da nossa empresa é 

influenciada quando percebemos que 

a empresa fornecedora pode atender 

de forma mais rápida do  que os 

outros fornecedores as nossas 

necessidades de produtos. 

SC08_F2 Rápido atendimento 
Zhang, Vonderembse 

e Lim (2005). 

A nossa empresa considera que 

comprar desta empresa fornecedora 

de óleos lubrificantes tem sido uma 

boa experiência. 

SC09_F2 Boa experiência 
Byrne e Markham 

(1993). 

A empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes atingiu a expectativa da 

nossa empresa, portanto estaremos 

indicando esta empresa fornecedora 

para outras empresas. 

SC10_F2 Indicando para outros 
Byrne e Markham 

(1993). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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3.2.3 Tratamento dos Dados Coletados 

 

 O pesquisador necessita ter muito cuidado na fase de preparação dos dados, pois a 

qualidade dos resultados estatístico depende disto (MALHOTRA, 2012). Caso os dados não 

recebam a atenção correta e necessária, os resultados estatísticos poderiam ser comprometidos 

seriamente, induzindo a interpretações incorretas e constatações tendenciosas.  

 Ao analisar os dados antes da aplicação de qualquer técnica, o pesquisador passa a ter 

uma visão mais crítica das características dos dados coletados. Desta maneira o pesquisador 

atinge uma compreensão básica dos dados e das relações entre as variáveis, garantindo que os 

dados inerentes à análise estarão atendendo as técnicas que serão utilizadas  (HAIR JR. et al., 

2009). 

 Desta forma, os dados coletados foram editados antes de serem utilizados, buscando 

verificar a sua integridade e coerência. Esta edição também teve como finalidade verificar se 

os respondentes tiveram compreensão adequada das questões. A edição dos dados poderá 

resultar na eliminação de questionários, quando se verifica que os questionários possuem uma 

grande quantidade de dados faltantes ou observa-se que as perguntas não foram respondidas 

de forma coerente (HAIR JR. et al., 2007). Para este estudo não houve exclusão de 

questionários, verificou-se que não existia dados faltantes e as perguntas foram respondidas 

com coerência, pois no SurveyMonkey utilizou-se de uma função que só permitia a conclusão 

da pesquisa, se o entrevistado tivesse respondido todas as questões do questionário. 

 Para o tratamento dos dados coletados por meio dos questionários que foram 

respondidos pelos clientes do mercado de óleos lubrificantes, utilizou-se as técnicas 

estatísticas, tais como estatística descritiva (frequência, média, mediana), estatística 

multivariada (análise fatorial exploratória e confirmatória) e a modelagem em equações 

estruturais, para identificar a significância estatísticas das relações dos três constructos. A 

modelagem por equações estruturais, torna possível mensurar ao mesmo tempo um conjunto 

de múltiplas equações distintas e inter-relacionadas (HAIR JR. et al., 2009). As ferramentas 

estatísticas  utilizadas para o tratamento dos dados foram os programas SPSS e  SmartPLS. 

 

3.2.4 Limitações do Método do Estudo 

 

 As limitações do método do estudo envolveram: a) A pesquisa ter sido realizada com 

os clientes do mercado de óleos lubrificantes constantes na base de dados de um único 

fornecedor de óleos lubrificantes; b) Em relação ao tempo, a pesquisa teve um corte 
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transversal,  pois os dados foram coletados entre 2 de março à 7 de abril de 2015, cujo período 

o Brasil passava por momentos de crise econômica e política (EXAME, 2015), que pode ter 

influenciado as respostas dos respondentes. 

 Desta forma, considerou-se que os resultados obtidos não devem ser generalizados, 

isto é, devem ser vistos com ressalvas. 

 

3.2.5 Delimitação do Estudo 

 

 O estudo foi delimitado: a) Em relação ao escopo, às empresas revendedoras varejistas 

(postos de combustíveis, trocas de óleos, concessionárias de veículos, oficinas mecânicas e 

pequenos varejos), revendedoras atacadistas e consumidores finais de óleos lubrificantes do 

mercado brasileiro, pois constituíam 60% dos clientes desse mercado; b) Em relação a  coleta 

dos dados, pela facilidade de acesso para pesquisa, pois este era o perfil dos clientes que o 

fornecedor de óleos lubrificantes, que auxiliou na coleta de dados, procurava desenvolver 

relacionamento comercial. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 Foram coletados 117 questionários aptos para serem utilizados na pesquisa entre os 

dias 2 de março à 7 de abril de 2015. A análise dos dados referentes aos respondentes, dados 

da empresa e dos constructos (e seus indicadores) foram realizadas por meio das 

representações gráficas e tabelas. As representações gráficas tem como objetivo: a) 

Apresentar informações a partir dos dados tratados; b) Ilustrar o relatório final de uma 

pesquisa; c) Facilitar a interpretação e a análise dos resultados de uma pesquisa 

(MALHOTRA, 2012). Hair Jr. et al. (2007) destacam que a utilização de tabelas permitem o 

pesquisador examinar os dados para cada variável para verificar se existem pontos extremos, 

isto é,  valores que podem distorcer o quadro geral.  

 A seguir são apresentadas as análises e os resultados dos dados coletados.  

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

4.1.1 Função dos Respondentes 

 

 Dos 117 respondentes 48 eram sócios ou proprietários das empresas, os respondentes 

que estavam no nível gerencial eram em um número de 42, de forma que 76,90 % dos 

respondentes pertenciam a funções de comando da empresa, conforme apresenta-se por meio 

da Tabela 14.   

 Tabela 14 – Função dos Respondentes 
 

Descrição Frequência Porcentual Percentagem Acumulada 

Sócio/Proprietário 48 41.0 41.0 

Gerência 42 35.9 76.9 

Supervisor 5 4.3 81.2 

Comprador 9 7.7 88.9 

Outros 13 11.1 100.0 

Total 117 100  

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A Figura 10 complementa as informações de forma gráfica, tendo em vista  fornecer 

uma melhor apresentação dos dados coletados.  Observou-se que estas funções eram as que 

geralmente possuíam influência sobre o processo de compras e estavam aptas a avaliar com 

critério os serviços logísticos prestados e a satisfação da empresa em relação a esses serviços. 
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 Somente nove compradores, ou sejam 7,7 % dos respondentes, responderam a 

pesquisa, pois o perfil das empresas respondentes era de micro e pequenas empresas, de forma 

que as compras eram de reponsabilidade dos proprietários ou gerentes. 

 

  Figura 10 – Função dos Respondentes 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.1.2 Formação dos Respondentes 

 

 Na Figura 11 apresenta-se o nível de escolaridade dos respondentes da pesquisa. 

 

  Figura 11 – Formação dos Respondentes 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Verificou-se que 88, ou sejam 75,2% dos respondentes, cursaram algum curso 

superior, sendo que 38 dos respondentes cursaram o curso de Administração de Empresas 

(32,5%). Porém, 29 dos entrevistados não cursaram cursos de graduação universitária 

(24,8%).   

 Tendo em vista que 76,90 % dos respondentes eram proprietários e gerentes das 

empresas, pôde-se verificar uma preferência dos executivos, que eram responsáveis pelas 

tomadas de decisão das empresas, pelo curso de administração.  

 Os graduados em cursos de engenharia corresponderam a 9,40% dos respondentes, ou 

sejam, 11 entrevistados, demonstrando que havia inclusão desta categoria de profissionais na 

gestão das empresas. 

 

 

4.1.3 Tempo de Empresa e Função dos Respondentes 

 

 Por intermédio da Tabela 15 obteve-se uma análise dos respondentes em relação ao 

tempo de empresa e o tempo na função. 

 

 Tabela 15  - Tempo na Empresa e Tempo na Função 
 

PERÍODO 
Tempo de Empresa Tempo na função 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Acima de 5 Anos 84 71.80 84 71.80 

Entre 2 e 5 Anos 17 14.50 20 17.10 

Até 2 Anos 16 13.70 13 11.10 

Total 117 100 117 100 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 Para uma melhor compreensão destes dados, desenvolveu-se a Figura 12, a qual faz 

uma comparação simultânea dos dados coletados referente ao tempo de empresa e o tempo na 

função dos respondentes 
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  Figura 12 – Tempo de Empresa e Tempo na Função 
 

 

  Fontes: Dados da Pesquisa 

 

 Destacou-se que 71,8 % dos respondentes tinham um tempo de empresa e um tempo 

na função acima de cinco anos, dados que demonstraram a experiência dos profissionais que 

foram os respondentes da pesquisa, desta forma validando e tornando confiáveis as 

informações coletadas.  

 Tendo em vista que 48% dos respondentes eram os proprietários e que 42% eram do 

quadro gerencial, observou-se que nas empresas que responderam a pesquisa existiam poucas 

oportunidades de crescimento interno na carreira profissional. Os dados sugeriram que a 

maioria dos respondentes pertencentes ao quadro gerencial, foram contratados no mercado 

para esta função, não sendo oriundos dos quadros internos da empresa.  

 Somando os respondentes que estavam na faixa de dois à cinco anos de empresa e 

função e os acima de cinco anos, demonstrou-se um número expressivo (acima de 85%) de 

respondentes que possuíam conhecimento e informações necessárias e confiáveis para 

responderem a pesquisa. 
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4.2 PERFIL DAS EMPRESAS 

 

4.2.1 Distribuição das Empresas por Unidade da Federação 

 

 De modo que o produtor e fornecedor de óleos lubrificantes, que auxiliou na coleta 

dos dados, estava localizado na região sul do país, a maioria das empresas respondentes 

encontravam-se localizadas, também nesta região, apesar de que o produtor e fornecedor de 

óleos lubrificantes realizava vendas e prospectava clientes em todo o território nacional. Na 

Figura 13 demonstra-se a localização das empresas respondentes.  

  

 Figura 13 -  Distribuição das Empresas por Unidade da Federação 
 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Na região sul estavam concentradas 89, ou sejam 76,1% das empresas que 

responderam a pesquisa. Sendo que 53 das empresas respondentes estavam localizadas no 

estado do Paraná (45,3%) e o estado Santa Catarina possuía a segunda maior concentração de 

empresas respondentes (18,8%), ou sejam 22 empresas. No estado do Rio Grande do Sul 

encontravam-se 14 das empresas participantes da pesquisa (12%). Esta concentração das 

empresas na região sul, pode ter trazido viés de respostas, pois as condições da infraestrutura 

de logística desta região poderia ter influenciado as respostas dos respondentes. 
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4.2.2 Faturamento Anual das Empresas 

 

 Em relação ao faturamento anual das empresas participantes da pesquisa, utilizou-se a 

classificação definida pelo BNDES (2011), na qual as empresas que apresentavam um 

faturamento anual menor ou igual a R$ 2,4 milhões, eram consideradas microempresas. As 

empresas que apresentavam um faturamento anual entre 2,4 milhões e R$ 16 milhões eram 

consideradas pequenas empresas e acima de R$ 16 milhões eram as médias e grandes 

empresas. Por meio da Figura 14 apresenta-se o perfil das empresas respondentes em relação 

ao seu faturamento anual. 

 

 Figura 14 – Faturamento Anual das Empresas 
 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A maioria das empresas, ou sejam 52 empresas, foram classificadas como 

microempresas e 39 empresas estavam enquadradas como pequenas empresas (BNDES, 

2011). Isto significou que 77,8 % das empresas que participaram da pesquisa estavam entre 

micro e pequenas empresas, constituindo-se de pequenos varejos e consumidores de pequeno 

porte de óleos lubrificantes. Este perfil foi encontrado na pesquisa exploratória, sendo 

considerado o perfil da maioria dos clientes do fornecedor de óleos lubrificantes.   
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4.2.3 Número de Empregados das Empresas 

 

 Por intermédio da Figura 15 apresenta-se o número de empregados das empresas 

participantes da pesquisa. 

 

  Figura 15 – Número de Empregados das Empresas 
 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Para a classificação das empresas por números de empregados, utilizou-se as escalas 

definidas pelo IBGE (2009), que considerava que as microempresas possuíam até nove 

empregados, as pequenas empresa de 10 à 49 empregados, as médias e grandes empresas 

acima de 50 empregados. De modo que 91, ou sejam 77,8% das empresas que responderam a 

pesquisa foram consideradas micro e pequenas empresas, que correspondeu a mesma 

classificação que foi apurada em relação ao faturamento anual das empresas (77,8%). Desta 

maneira confirmou-se que o perfil das empresas que participaram da pesquisa foi de micro e 

pequenas empresas, seja pelo faturamento anual (BNDES, 2011) ou pelo número de 

empregados (IBGE, 2009). 

 

4.2.4 Ramo de Atividade das Empresas 

 

 Por meio da Figura 16 identificam-se os ramos de atividade das empresas participantes 

da pesquisa.  Um total de 53 empresas (45,3%) eram lojas de varejo, atacadistas, lojas de auto 

peças, oficinas mecânicas e concessionárias de veículos.  
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 Os postos de combustíveis que responderam a pesquisa, foram em número de 43 

empresas (36,8%) e outros, que tratavam-se de consumidores finais de óleos lubrificantes, 

apresentaram um número de 21 empresas (17,9%).  

 Os resultados obtidos para os ramos de atividade das empresas que participaram da 

pesquisa, enquadrou-se dentro do perfil apurado de micro e pequenas empresas em relação a 

classificação do BNDES (2011) e IBGE (2009). 

 

  Figura 16 – Ramo de Atividade 
 

 

  Fontes: Dados da Pesquisa 

  

4.2.5 Tipos de Óleos Lubrificantes 

 

 A Tabela 16  demonstra o número de empresas segmentadas pelo tipo de óleos 

lubrificantes que adquiriam para revenda ou para consumo próprio. 

 Tabela 16 – Tipos de Óleos Lubrificantes 
 

Descrição Frequência Porcentual 
Porcentagem 

Acumulativa 

Óleos lubrificantes Ciclo Otto (para motores a gasolina) 54 46.2 46.2 

Óleos Lubrificantes Ciclo Diesel (para motores diesel) 50 42.7 88.9 

Outros Óleos Lubrificantes 13 11.1 100 

Total 117 100  

 Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Na busca de facilitar o entendimento da Tabela 16 apresenta-se a Figura 17, a qual na 

forma gráfica demonstra os tipos de óleos lubrificantes adquiridos pelas empresas 

respondentes. 

  

  Figura 17 – Tipos de Óleos Lubrificantes  
 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 A classificação “Outros Óleos Lubrificantes” tratava-se de produtos industriais, 

hidráulicos e graxas. A maioria das empresas que participaram da pesquisa adquiriam como 

produto principal óleos lubrificantes para motores (88,9%).  

 De forma que estes resultados foram coerentes com os resultados obtidos em relação 

aos ramos de atividade das empresas respondentes.  

 Visto que, estes tipos de produtos eram característicos nas vendas dos postos de 

combustíveis, varejistas, concessionárias de veículos e oficinas mecânicas, que 

corresponderam a 82,1% dos ramos de atividade das empresas respondentes. 

 

4.2.6 Lead Time Praticado às Empresas 

 

 Um total de 77 empresas  (65,8%) responderam que os prazos de entregas (lead time) 

dos seus produtos (óleos lubrificantes) ocorriam em até sete dias. 

 Por meio da Figura 18 demonstram-se com maiores detalhes, os resultados que se 

referem ao Lead Time praticado para as empresas que participaram da pesquisa. 
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  Figura 18 – Lead Time Praticado às Empresas 
 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Tendo em vista que 64,1% das empresas respondentes estavam localizadas nos estados 

do Paraná e Santa Catarina, estas respostas foram coerentes com a localização do fornecedor 

de óleos lubrificantes, que estava situado na cidade de Umuarama, estado do Paraná.  

 Do total de 117 empresas respondentes, 21 responderam que o lead time ocorria entre 

7 à 14 dias e 19 consideraram que o lead time encontrava-se acima de 14 dias para entrega 

dos produtos.  

 A seguir são demonstradas as análises descritivas em relação aos constructos 

qualidade do serviço logístico, capabilidades logísticas e satisfação dos clientes, com os seus 

respectivos indicadores. 
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4.3 ANÁLISE DESCRITIVA DOS CONSTRUCTOS E SEUS INDICADORES 

 

 A seguir são realizadas as análises descritivas em relação aos constructos Qualidade 

do Serviço Logístico, Capabilidades Logísticas e Satisfação do Cliente, com os seus 

respectivos indicadores. 

 

4.3.1 Qualidade do Serviço Logístico 

 

 Os resultados obtidos para o constructo Qualidade do Serviço Logístico são mostrados 

na Tabela 17. 

 Tabela 17 – Frequência de Respostas (em %) Atribuídas às Assertivas (QSL) 
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DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

QSL01_F2 Produto qualidade 0,0 0,0 2,6 7,7 35,9 53,8 5,41 0,75 0,14 6 6 

QSL02_F2 Comunicação preço 3,4 4,3 7,7 33,3 39,3 12,0 4,37 1,14 0,26 5 5 

QSL03_F2 Capacidade funcionários 0,9 2,6 9,4 20,5 42,7 23,9 4,74 1,06 0,22 5 5 

QSL04_F2 Produto estado 0,0 0,0 6,8 21,4 34,2 37,6 5,03 0,93 0,18 6 5 

QSL05_F2 Funcionários cordiais 0,9 0,9 5,1 22,2 35,9 35,0 4,97 1,00 0,20 5 5 

QSL06_F2 Tempo de entrega 1,7 2,6 24,8 25,6 29,1 16,2 4,26 1,18 0,28 5 4 

QSL07_F2 Disponibilidade produto 1,7 4,3 10,3 36,8 34,2 12,8 4,36 1,08 0,25 4 4 

QSL08_F2 Informações pedidos 0,9 3,4 8,5 25,6 41,9 19,7 4,63 1,06 0,23 5 5 

QSL09_F2 Entrega precisa 0,0 2,6 4,3 28,2 43,6 21,4 4,77 0,92 0,19 5 5 

QSL10_F2 Entrega sem substituição 1,7 1,7 8,5 17,1 35,0 35,9 4,90 1,14 0,23 6 5 

QSL11_F2 Comunicação atrasos 1,7 6,8 17,1 30,8 28,2 15,4 4,23 1,21 0,29 4 4 

QSL12_F2 Informação entrega 2,6 4,3 16,2 29,1 33,3 14,5 4,30 1,18 0,27 5 4 

QSL13_F2 Facilidade pedido 4,3 3,4 18,8 28,2 31,6 13,7 4,21 1,24 0,29 5 4 

QSL14_F2 Confirmação pedido 0,0 2,6 9,4 20,5 46,2 21,4 4,74 0,98 0,21 5 5 

Total Geral 14,9% 85,1% 4,64 1,06 0,23 5 5 

 [DP/Md]: Desvio Padrão / Média 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Verificou-se que as assertivas que foram utilizadas na pesquisa para tratar do 

constructo qualidade dos serviços logísticos prestados pelo fornecedor de óleos lubrificantes, 

tiveram uma concordância de 85,1% dos entrevistados, com uma média geral de 4,64 e um 

desvio padrão de 1,06.  A assertiva “Produto qualidade” (QSL01_F2) foi a que teve a maior 

média, de 5,41 e o menor desvio padrão, de 0,75, significando que o fornecedor de óleos 

lubrificantes tinha fornecido os produtos dentro da qualidade técnica especificada. Desta 

forma, praticamente não ocorreu discordância em relação a qualidade técnica dos óleos 

                                                                    
3 DT = Discordo Totalmente; DM = Discordo Muito; DP = Discordo Pouco; 

   CP = Concordo Pouco; CM = Concordo Muito; CT = Concordo Totalmente. 
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lubrificantes, considerando a avaliação dos clientes. Esta concordância dos respondentes em 

relação as características dos produtos que foram entregues, também se verificou na assertiva 

“Produto estado” (QSL04_F2), que teve a segunda maior média, de 5,03 e desvio padrão de 

0,93, sugerindo que o fornecedor de óleos lubrificantes tinha preocupação em estar 

entregando produtos de boa qualidade e em bom estado. 

A menor média que se verificou para o constructo QSL foi “Facilidade do pedido” 

(QSL13_F2), com uma média de 4,21 e desvio padrão de 1,24. A segunda menor média foi da 

assertiva “Comunicação atrasos” (QSL11_F2), com uma média de 4,23 e desvio padrão de 

1,21. De maneira que demonstrou, não de maneira significativa, uma discordância sobre que 

existia uma adequada comunicação entre o fornecedor e seus clientes. A próxima análise 

descritiva trata-se das assertivas do constructo Capabilidades Logísticas. 

 

4.3.2 Capabilidades Logísticas 

 

 Por intermédio da Tabela 18 mostra-se os resultados obtidos para o constructo 

Capabilidades Logísticas. 

 Tabela 18 – Frequência de Respostas (em %) Atribuídas às Assertivas (CL) 
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DP 
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CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

CL01_F2 Empresa pró-ativa 2,6 6,8 16,2 32,5 29,1 12,8 4,17 1,21 0,29 4 4 

CL02_F2 Funcionário competente 0,9 2,6 12,8 24,8 38,5 20,5 4,59 1,08 0,24 5 5 

CL03_F2 Funcionários Treinados 1,7 4,3 12,8 29,9 32,5 18,8 4,44 1,16 0,26 5 5 

CL04_F2 Informações Adequadas 0,9 6,0 17,1 33,3 35,0 7,7 4,19 1,06 0,25 5 4 

CL05_F2 Informações confiáveis 1,7 4,3 14,5 36,8 35,0 7,7 4,22 1,04 0,25 4 4 

CL06_F2 Contato com cliente 17,9 17,1 30,8 11,1 16,2 6,8 3,11 1,51 0,49 3 3 

CL07_F2 Velocidade de entrega 4,3 6,8 23,9 31,6 24,8 8,5 3,91 1,22 0,31 4 4 

CL08_F2 Integrar informações 10,3 12,0 31,6 17,1 18,8 10,3 3,53 1,45 0,41 3 3 

CL09_F2 Soluções logísticas 7,7 9,4 28,2 24,8 23,1 6,8 3,67 1,33 0,36 3 4 

CL10_F2 Quantidade de produtos 0,9 2,6 10,3 35,9 30,8 19,7 4,52 1,06 0,23 4 5 

Total Geral 31,9% 68,1% 4,04 1,21 0,31 4 4 

 [DP/Md]: Desvio Padrão / Média 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A concordância em relação as assertivas que identificavam as Capabilidades 

Logísticas do fornecedor de óleos lubrificantes ficou em 68,1%, isto significou que 31,9% das 

assertivas tenderam a não serem identificadas como capabilidades logísticas do fornecedor. 

Porém a maioria dessas assertivas foram relacionadas com as capabilidades logísticas do 

fornecedor, conforme apresentou a análise dos dados coletados para este constructo. As 
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assertivas referentes as CL tiveram uma média geral de 4,04 e um desvio padrão de 1,21. A 

assertiva que obteve a  maior média foi “Funcionário competente” (CL02_F2), com uma 

média de 4,59 e um desvio padrão de 1,08. A segunda maior média foi da assertiva 

“Quantidade de produtos” (CL10_F2), média de 4,52 e desvio padrão de 1,06, essa assertiva 

estava relacionada com as entregas de produtos. Os respondentes identificaram que o 

fornecedor de óleos lubrificantes possuía a capacidade e recursos para entregar exatamente as 

quantidades de produtos solicitadas.  

 A terceira maior média tratava-se da assertiva “Funcionários treinados” (CL03_F2), 

com uma média de 4,44 e desvio padrão de 1,08. Tanto a assertiva CL02_F2 e a assertiva 

CL03_F2 estavam relacionadas com os funcionários do fornecedor de óleos lubrificantes. 

Estas duas assertivas demonstraram que o fornecedor possuía funcionários classificados como 

competentes e treinados por meio da avaliação dos seus clientes, ou seja, os respondentes da 

pesquisa. Pôde-se supor que os funcionários do fornecedor de óleos lubrificantes possuíam 

uma maior proximidade dos clientes que atendiam, sugerindo-se que esta seria uma 

característica da relação comercial de empresas de menor porte.  

 A assertiva com a menor média foi “Contato com cliente” (CL06_F2), média de 3,11 e 

desvio padrão de 1,51. Esta assertiva tratava de verificar se o fornecedor realizava contatos de 

pós-vendas com os clientes. De maneira que do total de respostas, 65,8% discordaram que o 

fornecedor realizava contatos de pós-vendas. A assertiva CL06_F2 teve uma moda e mediana 

igual a 3, desta maneira sugerindo que está não foi uma capabilidade logística do fornecedor 

identificada pelos respondentes.  

 A segunda assertiva com menor média foi “Integrar informações” (CL08_F2), 

apresentou uma média de 3,53, desvio padrão de 1,45, moda e mediana de 3. Estes dados 

sugerem que o fornecedor de óleos lubrificantes não buscava integrar informações com os 

seus clientes na busca de melhorar os serviços logísticos prestados. Tendo em vista que o 

perfil dos respondentes eram empresas classificadas como micro e pequenas empresas, pôde-

se supor que integrar informações com empresas para melhoria do serviço logístico não era 

uma prioridade quando se envolvem empresas de pequeno porte. 

 A assertiva “Soluções logísticas” (CL09_F2) foi a terceira com a menor média, com o 

valor de 3,67, com um desvio padrão igual a 1,33, moda igual a 3 e mediana igual a 4. Esta 

assertiva tratava da capacidade da empresa fornecedora em buscar soluções logísticas 

criativas para atender necessidades específicas dos clientes, tais como uma inesperada falta de 

mercadoria. Porém nesta assertiva ocorreu um equilíbrio nas repostas entre os que 
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discordavam (45,3%) e os que concordavam (54,7%) que o fornecedor possuía capacidade de 

desenvolver soluções logísticas criativas. 

 

4.3.3 Satisfação dos Clientes 

 

 Os resultados obtidos para o constructo Satisfação dos Clientes são mostrados na 

Tabela 19. 

 Tabela 19 – Frequência de Respostas (em %) Atribuídas às Assertivas (SC) 
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CP 
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CM 

(5) 

CT 

(6) 

SC01_F2 Logística influência 0,9 0,0 6,0 12,8 37,6 42,7 5,15 0,96 0,19 6 5 

SC02_F2 Quantidade acordada 0,0 2,6 5,1 16,2 41,0 35,0 5,01 0,98 0,20 5 5 

SC03_F2 Expectativas empresa 0,9 5,1 3,4 23,1 28,2 39,3 4,91 1,17 0,24 6 5 

SC04_F2 Pedido no prazo 0,0 2,6 1,7 24,8 36,8 34,2 4,98 0,95 0,19 5 5 

SC05_F2 Negócios próximos anos 0,0 4,3 6,8 30,8 31,6 26,5 4,69 1,07 0,23 5 5 

SC06_F2 Eficiente atendimento 0,0 2,6 7,7 19,7 46,2 23,9 4,81 0,97 0,20 5 5 

SC07_F2 Nível de satisfação 0,9 4,3 10,3 20,5 31,6 32,5 4,75 1,19 0,25 6 5 

SC08_F2 Rápido atendimento 0,9 3,4 10,3 17,1 35,9 32,5 4,81 1,15 0,24 5 5 

SC09_F2 Boa experiência 2,6 1,7 12,8 24,8 37,6 20,5 4,55 1,16 0,25 5 5 

SC10_F2 Indicando para outros 0,9 2,6 10,3 22,2 39,3 24,8 4,71 1,08 0,23 5 5 

Total Geral 11,1% 88,9% 4,84 1,07 0,22 5 5 

 [DP/Md]: Desvio Padrão / Média 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Nas assertivas que foram utilizadas para tratar da satisfação dos clientes em relação 

aos serviços logísticos prestados, verificou-se que apresentaram uma concordância em relação 

ao constructo de 88,9%, tendo como uma média geral o valor de 4,84, um desvio padrão de 

1.07, moda e mediana igual a 5. A assertiva que teve a maior média, com um valor de 5,15, 

com desvio padrão de 0,96, moda no valor de 6 e mediana igual a 5, foi “Logística influência” 

(SC01_F2), que tratava de identificar se os serviços logísticos prestados pelo fornecedor de 

óleos lubrificantes influenciavam a satisfação da empresa respondente. Tendo em vista os 

resultados observados dessa assertiva, pôde-se sugerir que existia uma relação entre os 

serviços logísticos prestados pelo fornecedor e a satisfação dos seus clientes. 

 A assertiva “Quantidade acordada” (SC02_F2) foi a segunda maior média, com o 

valor de 5,01 e o desvio padrão de 0,98. Os respondentes identificaram que quando o 

fornecedor entregava corretamente a quantidade de mercadoria acordada no pedido, essa 

situação poderia ter influência sobre a satisfação da empresa. Estas respostas foram 

congruentes com a assertiva QSL09_F2 (Entrega precisa) na qual 93,2% dos respondentes 
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destacaram que uma entrega precisa era considerada como parte da qualidade do serviço 

logístico prestado pelo fornecedor. 

 A terceira assertiva como maior média foi no valor de 4,98 e desvio padrão igual 0,95, 

tratava-se da assertiva “Pedido no prazo” (SC04_F2). Um total de 95,8% das respostas 

tenderam a concordar que a empresa tornava-se satisfeita quando o fornecedor entregava o 

pedido no prazo acordado. Desta forma, destacou-se a importância da informação confiável 

do fornecedor para o cliente em relação aos pedidos de produtos solicitados, além disto 79,5% 

dos respondentes consideraram que as informações disponibilizadas pelo fornecedor eram 

confiáveis, conforme demonstraram os resultados obtidos para a assertiva “Informações 

confiáveis” (CL05_F2). 

 A assertiva que obteve a menor média em relação ao constructo Satisfação do Cliente 

foi “Boa experiência” (SC09_F2), com uma média no valor de 4,55 e um desvio padrão de 

1,16. Porém somente 17,1% das respostas não concordaram que comprar óleos lubrificantes 

do fornecedor tinha sido uma boa experiência. De modo geral, como destacado inicialmente, 

todas as assertivas dos constructo SC tiveram um nível de concordância acima de 80%. 

 Por final, a análise descritiva dos constructos (QSL, CL e SC) e seus indicadores, 

identificou que a maioria das respostas relacionadas com cada constructo obtiveram médias 

acima do valor 4, ou seja,  nos campos concordantes das escalas utilizadas. Estes resultados 

iniciais sugeriram que o fornecedor de óleos lubrificantes estava prestando serviços logísticos 

em conformidade com as exigências dos seus clientes, identificados como dimensões da 

qualidade dos serviços logísticos, de modo que apresentou capabilidades logísticas relevantes 

na prestação desses serviços.  

 Desta maneira, pôde-se supor que existia uma relação entre QSL, CL e Satisfação dos 

Clientes, com base neste contexto, obtido por meio da análise descritiva dos referidos 

constructos, prosseguiu-se no processo de validação das medidas e escalas utilizadas no 

modelo de mensuração. 
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4.4 VALIDAÇÃO DAS MEDIDAS E ESCALAS  

 

Para validar as medidas e escalas foram utilizadas as técnicas de análise fatorial 

exploratória e confirmatória. A análise fatorial trata-se de um conjunto de procedimentos 

utilizados para diminuição e resumo dos dados (MALHOTRA, 2012). Isto significa que a 

análise fatorial é uma técnica estatística multivariada, que tem como finalidade reduzir as 

informações obtidas em uma coleta de dados, em um número adequado de variáveis ou 

fatores. De modo que possibilita uma melhor compreensão destas informações, por 

intermédio da identificação das relações latentes e conciliando variáveis em alguns fatores 

(HAIR JR. et al., 2007). 

Na análise fatorial as variáveis não são divididas nas categorias dependente e 

independente, mas todas são analisadas juntas com a finalidade de identificar padrões ou 

fatores subjacentes, técnica denominada de interdependência (HAIR JR. et al., 2009).  Sendo 

que a análise fatorial é mais útil com um grande número de variáveis, sendo que para aplicá-la 

o pesquisador deve ter um tamanho mínimo de amostra de cinco vezes o número de variáveis 

analisadas (HAIR JR. et al., 2009). Esta pesquisa acadêmica utilizou 34 variáveis, então 

segundo Hair Jr. et al. (2009) deveriam ter 170 respondentes, porém obteve-se 117 

respondentes, possibilitando viés nos resultados obtidos. 

Realizou-se inicialmente uma análise fatorial exploratória entre os itens que formam 

os construtos QSL, CL e SC, com o auxílio do SPSS. Utilizou-se o método de rotação 

Varimax, método qual concentra o número de variáveis com altas cargas em um fator, desta 

forma melhorando a interpretabilidade  dos fatores (HAIR JR. et al., 2009). Verificou-se os  

valores das cargas fatoriais, comunalidade, os índices KMO, Alfa () de Cronbach, CR e 

AVE. 

A Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), é um índice 

usado para avaliar a adequação da análise fatorial.  Valores são considerados altos quando 

ficam dentro de 0,5 e 1,0, demonstrando que análise fatorial é apropriada, valores abaixo de 

0,5 demonstram que a análise fatorial pode ser inadequada (MALHOTRA, 2012). O Alfa () 

de Cronbach é uma medida utilizada para avaliar a confiabilidade da consistência interna dos 

constructos. Esta medida, ou coeficiente assume valores entre 0 à 1, de maneira que um valor 

menor que 0,7 indica confiabilidade de coerência interna insatisfatória (HAIR JR. et al., 

2009).  

Por intermédio da Tabela 20 apresentam-se os resultados obtidos para análise fatorial 

exploratória. 
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Tabela 20 – Análise Fatorial Exploratória  
AVE: Average Variance Extracted; CR: Composite Realibity 

 

KMO/MSA (Kaiser-Meyer-Olkin / Measure of Sampling Adequacy) = 0,914; n= 117 casos 

Bartlet’s Test of Sphericity – Approx. Chi.Square= 3.253,84; df. 561; Sig. 0,0000 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

                                                                    
4 Variância média extraída por constructo. 
5 Variância média extraída por componente (fator). 
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QSL01_F2  0,173   0,509   0,064   0,141   0,084   0,501  0,570 

0,528 0,939 

QSL02_F2  0,143   0,472   0,319   0,289  -0,015   0,385  0,578 

QSL03_F2  0,154   0,483   0,144   0,482   0,383   0,148  0,679 

QSL04_F2  0,197   0,171  -0,017   0,292   0,266   0,681  0,688 

QSL05_F2  0,303   0,549  -0,042   0,539   0,182   0,134  0,736 

QSL06_F2  0,439   0,597   0,270   0,056   0,227   0,159  0,703 

QSL07_F2  0,120   0,298   0,273   0,131   0,634   0,161  0,622 

QSL08_F2  0,382   0,645   0,103   0,306   0,207   0,130  0,726 

QSL09_F2  0,465   0,469   0,085   0,062   0,399   0,276  0,683 

QSL10_F2  0,263   0,385  -0,011   0,035   0,661  -0,043  0,657 

QSL11_F2  0,146   0,664   0,349   0,230   0,226   0,059  0,692 

QSL12_F2  0,206   0,642   0,374   0,173   0,349   0,001  0,746 

QSL13_F2  0,417   0,603   0,252  -0,009  -0,019   0,191  0,638 

QSL14_F2  0,412   0,647   0,162   0,107   0,201   0,016  0,666 
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CL01_F2  0,107   0,401   0,463   0,427   0,319  -0,028  0,673 

0,560 0,926 

CL02_F2  0,207   0,252   0,238   0,799   0,161   0,180  0,860 

CL03_F2  0,168   0,189   0,253   0,814  -0,019   0,188  0,826 

CL04_F2  0,162   0,673   0,362   0,340   0,090   0,188  0,770 

CL05_F2  0,226   0,671   0,362   0,356   0,104   0,135  0,787 

CL06_F2  0,056   0,139   0,817   0,217   0,044   0,066  0,744 

CL07_F2  0,308   0,207   0,671   0,056   0,342  -0,072  0,713 

CL08_F2  0,233   0,299   0,796   0,036   0,108   0,040  0,792 

CL09_F2  0,170   0,194   0,746   0,243   0,155   0,056  0,708 

CL10_F2  0,207  -0,046   0,362   0,118   0,720   0,243  0,768 
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SC01_F2  0,567   0,228   0,221   0,476   0,043  -0,168  0,679 

0,620 0,942 

SC02_F2  0,720   0,086   0,150   0,277   0,125   0,311  0,737 

SC03_F2  0,667  -0,137   0,149   0,365   0,206   0,284  0,741 

SC04_F2  0,721   0,261   0,033   0,015   0,097   0,437  0,789 

SC05_F2  0,711   0,262   0,282   0,108   0,172   0,223  0,744 

SC06_F2  0,743   0,418   0,128   0,128   0,048   0,004  0,763 

SC07_F2  0,654   0,496   0,036   0,107   0,111  -0,142  0,719 

SC08_F2  0,707   0,318   0,115   0,115   0,141  -0,147  0,670 

SC09_F2  0,660   0,352   0,324   0,026   0,254   0,212  0,775 

SC10_F2  0,569   0,137   0,250   0,339   0,370   0,132  0,674 

EIGENVALUE 6,183 6,144 4,056 3,379 2,718 1,834 

 

AVE
5
 18,186 18,072 11,928 9,939 7,994 5,395 

AVE Acumulada 18,186 36,258 48,186 58,125 66,119 71,514 

Alfa de Cronbach 0,930 0,929 0,909    
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A Comunalidade é a carga da variância que uma variável divide com as outras 

variáveis que estão sendo estudadas (MALHOTRA, 2012). As variáveis devem ter 

comunalidades com um índice superior ao de 0,50 para serem mantidas na análise (HAIR JR 

et al, 2009). Outro índice de confiabilidade de consistência interna é a composite reliability 

(CR), que deve ser superior a 0,70. Em relação a validade convergente utilizou-se a Average 

Variance Extracted (AVE) para análise dos três constructos, que deve ser superior a 0,50 

(HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). A AVE é o percentual médio de variação explicada 

entre as assertivas de cada constructo ou fator (HAIR JR. et al., 2009). 

Verificou-se que a AVE dos três constructos pesquisados era maior que 0,50, 

demonstrando que os constructos possuíam validade convergente.  Da mesma forma que o CR 

dos três constructos era superior a 0,70, identificando confiabilidade de consistência interna.  

Os valores do Alfa () de Cronbach para os três constructos foram superiores a 0,70, desta 

maneira indicaram confiabilidade de coerência interna satisfatória. Observou-se que o KMO 

da análise fatorial exploratória foi maior que 0,50, indicando que era adequada e significante 

com um Teste de Bartlett igual a zero. Todas as variáveis apresentaram valores de 

comunalidade superiores a 0,50, sendo que na prática poderiam ser mantidas no estudo. 

Porém quando se analisou a estrutura fatorial com base no valor de eigenvalue maior 

do que 1, observou-se que foram gerados 6 componentes distintos. De maneira que todas as 

variáveis do constructo SC concentraram-se no componente 1, ou sejam 10 variáveis. A 

maioria da variáveis do constructo QSL aglomeraram-se no componente 2, ou sejam 10 

vaiáveis. A metade das variáveis do construto CL concentraram-se no componente 3, ou 

sejam 5 variáveis. Os componentes 1, 2 e 3 corresponderam por 48,19% da variância das 34 

variáveis originais. Conforme Hair Jr. et al. (2007), uma solução fatorial deve explicar no 

mínimo de 60% da variância total, de modo que existiu a necessidade de reespecificar o 

modelo fatorial. Variáveis dos constructos QSL (4 variáveis) e CL (5 variáveis) ficaram 

espalhadas no componentes 4, 5, 6  e nem todas as variáveis que estavam aglomeradas no seu 

constructo original apresentaram carga mínima de 0,50, desta forma não se obteve validade 

discriminante. Para existir uma estrutura adequada,  todas as variáveis devem possuir cargas 

altas em um único componente, isto significa, cargas fatoriais com o valor mínimo de 0,50 

(HAIR JR. et al., 2009). 

Buscou-se ter um modelo estrutural mais adequado excluindo-se do modelo as 

variáveis com cargas fatoriais abaixo de 0,50 no seu constructo de origem. No constructo 

QSL foram excluídas as variáveis: QSL04_F2; QSL07_F2; QSL10_F2. No constructo CL 

foram excluídas as variáveis: CL02_F2; CL03_F2; CL04_F2; CL05_F2; CL10_F2. Mais uma 
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vez utilizou-se o método de rotação Varimax. Reduziu-se de 6 componentes para 4 

componentes, então reduziu-se as variáveis que apresentaram carga fatorial abaixo de 0,50 no 

seu constructo. No constructo SC foram excluídas as variáveis: SC07_F2; SC08_F2. No 

constructo QSL foram excluídas as variáveis: QSL06_F2; QSL13_F2. Mais uma rotação foi 

realizada, formaram-se três componentes, porém algumas variáveis apresentaram 

comunalidade inferior a 0,50 e foram excluídas: QSL01_F2; QSL02_F2 e SC01_F2. Uma 

quarta rotação foi realizada na qual resultou um modelo que alcançou os valores 

recomendados. Os resultados são apresentados por intermédio da Tabela 21. 

 Tabela 21 – Análise Fatorial Confirmatória  
AVE: Average Variance Extracted; CR: Composite Realibity 

  

 KMO/MSA (Kaiser-Meyer-Olkin / Measure of Sampling Adequacy) = 0,922; n= 117 casos 

 Bartlet’s Test of Sphericity – Approx, Chi,Square= 10,652,87; df, 171; Sig, 0,0000 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

                                                                    
6 Variância média extraída por constructo. 
7 Variância média extraída por componente (fator). 

ASSERTIVAS 
COMPONENTES PRINCIPAIS Comuna 

lidade 
AVE

6
 CR 

1 2 3 

QUALIDADE DO 

SERVIÇO 

LOGÍSTICO 

QSL03_F2 0,212 0,734 0,256 0,648 

0,651 0,929 

QSL05_F2 0,318 0,762 0,059 0,686 

QSL08_F2 0,369 0,777 0,170 0,769 

QSL09_F2 0,527 0,570 0,148 0,625 

QSL11_F2 0,155 0,687 0,419 0,672 

QSL12_F2 0,193 0,683 0,461 0,716 

QSL14_F2 0,358 0,680 0,217 0,638 

CAPABILIDADES 

LOGÍSTICAS 

CL01_F2 0,129 0,539 0,563 0,625 

0,679 0,913 

CL06_F2 0,085 0,135 0,829 0,712 

CL07_F2 0,284 0,204 0,727 0,651 

CL08_F2 0,225 0,232 0,827 0,789 

CL09_F2 0,193 0,220 0,808 0,738 

SATISFAÇÃO 

DO CLIENTE 

SC02_F2 0,825 0,235 0,160 0,761 

0,676 0,936 

SC03_F2 0,801 0,038 0,171 0,672 

SC04_F2 0,823 0,288 0,020 0,761 

SC05_F2 0,735 0,328 0,296 0,734 

SC06_F2 0,649 0,432 0,163 0,634 

SC09_F2 0,693 0,395 0,355 0,762 

SC10_F2 0,608 0,367 0,316 0,605 

EIGENVALUE 4,752 4,627 3,819 

 

AVE
7
 25,011 24,355 20,101 

AVE Acumulada 25,011 49,365 69,466 

Alfa de Cronbach 0,918 0,909 0,881 

Variável Latente 
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Nos resultados mostrados na Tabela 21 observou-se que foram gerados 3 componentes 

principais com valores de eigenvalue maiores que 1, que corresponderam por 69,47% da 

variância das 19 variáveis restantes. Sendo que as variáveis com carga mais alta ficaram 

agrupadas nos componentes que representavam os seus constructos iniciais. O componente 1 

agrupou as variáveis do constructo SC, o componente 2 as variáveis da QSL e o componente 

3 agrupou as variáveis do constructo CL.  Verificou-se que as variáveis agrupadas em seus 

respectivos constructo respeitaram a carga mínima de 0,5, conforme determina Hair Jr. et al. 

(2009).  Além disto, verificou-se que o modelo apresentou validade discriminante, pois as 

cargas das variáveis apresentavam a maior carga no seu respectivo constructo (HAIR JR. et 

al., 2009). Por exemplo, a variável SC02_F2, pertencente ao Componente 1, que se referia ao 

constructo SC, neste componente apresentou carga fatorial de 0,825, no componente 2 (QSL) 

apresentou carga fatorial de 0,235 e no componente 3 (CL) apresentou carga fatorial de 0,160. 

Observou-se na Tabela 21 que os valores da Average Variance Extracted (AVE) por 

constructo ficaram acima de 0,50, este resultado foi maior do que o apresentado no modelo 

anterior com 34 variáveis, conforme apresentou-se na Tabela 20. De modo que indicou que o 

modelo de mensuração possuía validade convergente. Da mesma forma o Composite Realibity 

(CR) ficou com um resultado acima de 0,70 e com valores maiores que os apresentados 

anteriormente na Tabela 20, demonstrando confiabilidade de consistência interna do modelo 

com 19 variáveis. 

O valor do índice KMO foi de 0,922, também sendo superior ao KMO do modelo 

anterior que era de 0,914. O valor da KMO ficou acima de 0,50 demonstrando que a análise 

fatorial foi adequada. Em relação ao Alfa () de Cronbach, os três constructos, ou fatores, 

apresentaram valores acima de 0,70, desta forma indicando coerência interna satisfatória. 

Este segundo modelo, que foi obtido após exclusões das variáveis com carga fatorial e 

comunalidade baixa, teve uma redução de 44,1% das variáveis do modelo inicialmente 

proposto, conforme mostra-se na tabela 22. 

 Tabela 22 – Variáveis Excluídas do Modelo Inicial 
 

CONSTRUCTO 
Variáveis originais 

Quantidade 

Variáveis finais 

Quantidade 

Quantidade de 

Redução 

% 

Redução 

Qualidade do 

Serviço Logístico 
14 07 07 50% 

Capabilidades 

Logísticas 
10 05 05 50% 

Satisfação dos 

Clientes 
10 07 03 30% 

TOTAL 34 19 15 44,1% 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Após a depuração das variáveis, permaneceram no mínimo 5 variáveis por constructo, 

que é o número  recomendado por Hair Jr. et al. (2009). A razão da redução desta 15 variáveis 

do modelo inicial, pôde ser atribuída: a) As assertivas eram oriundas de estudos acadêmicos 

estrangeiros; b) O nível de respostas menor que o recomendado; c) Aspectos culturais do 

mercado que foi realizado a pesquisa. A partir das análises efetuadas, realizou-se a 

continuidade na validação das medidas e escalas do modelo de mensuração, conforme segue. 

 

4.4.1 Validade Convergente e Confiabilidade 

 

AVE é a média da variação explicada entre os itens de um determinado constructo, 

desta forma sendo um indicador resumido da convergência, de modo que os seus valores 

devem ser superiores a 0,50 (HAIR JR. et al., 2009). Todos os constructos do modelo final, 

mostrados na Tabela 21, tiveram o valor de AVE superior a 0,60, indicando uma 

convergência adequada. Por meio da tabela 23 apresenta-se um resumo dos índices que 

demonstram a validade convergente e a confiabilidade do modelo. 

 Tabela 23 – Validade Convergente e Confiabilidade 
 

CONSTRUCTO AVE 
Composite  

Reliability 

Alfa de  

Cronbach 

Qualidade do Serviço 

Logístico 
0,651 0,929 0,909 

Capabilidades  

Logísticas 
0,679 0,913 0,881 

Satisfação dos  

Clientes 
0,676 0,936 0,918 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação a confiabilidade de consistência interna, os valores obtidos para a 

Composite Reliability foram superiores a 0,90. Da mesma maneira, os índices referentes ao 

Alfa () de Cronbach foram superiores a 0,80 para todos os constructos. De modo que estes 

valores indicam confiabilidade da consistência interna dos constructos do modelo, pois Hair 

Jr. et al. (2009) recomendam para os índices de confiabilidade um mínimo de 0,70. 

 

 

 

4.4.2 Validade Discriminante 
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A presença de cargas cruzadas indicam um problema de validade discriminante. Se 

existem elevadas cargas cruzadas entre as variáveis significa que esta variável pode estar 

explicando dois ou mais construtos (HAIR JR. et al., 2009).  

Torna-se possível avaliar a validade discriminante desenvolvendo uma tabela em que 

se compara os percentuais de variância extraída para os construtos do modelo proposto, com o 

quadrado da estimativa de correlação entre tais construtos.  

As estimativas de variância extraída devem ser maiores do que a estimativa quadrática 

da correlação. Sendo que um construto deve explicar suas variáveis melhor do que outro 

construto (HAIR JR. et al., 2009). Então, com os dados obtidos desenvolveu-se a Tabela 24, 

na qual verificou-se a validade discriminante do modelo final.  

 

 Tabela 24 – Validade Discriminante 
 

CONSTRUCTO 
Qualidade do Serviço 

Logístico 

Capabilidades 

Logísticas 

Satisfação dos 

Clientes 

Qualidade do Serviço 

Logístico 
0,807   

Capabilidades  

Logísticas 
0,651 0,824  

Satisfação dos  

Clientes 
0,737 0,570 0,822 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída  (usados para avaliar a 

 validade discriminante) 

 

 

Conforme verificou-se pelos resultados apresentados por meio da Tabela 24, cada 

constructo explicou suas variáveis melhor do que outro construto, desta forma indicando que 

o modelo final apresentou validade discriminante. 

Na seção seguinte, são avaliadas as relações estruturais do modelo final. 
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4.5 AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO DE 

 MENSURAÇÃO  

 

Para realizar a análise dos dados obtidos empregou-se a técnica de Modelagem de 

Equações Estruturais. Hair, Ringle e Sarstedt (2011) declaram que Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE) tornou-se um quase-padrão em pesquisas de gestão,  quando se trata de 

analisar as relações de causa-efeito entre os construtos latentes.  

A MEE é baseada na análise fatorial, de modo que os modelos de equações estruturais 

são distinguidos por quatro características conforme exposto por Hair Jr. et al. (2009): a) 

Avaliar as relações de dependência múltiplas e inter-relacionadas; b) Capacidade para 

demonstrar conceitos não identificados nas relações; c)  Possibilita corrigir o processo de 

estimação em relação aos seus erros da mensuração; d) Determina um modelo para esclarecer 

o conjunto inteiro de relações. 

Para este estudo acadêmico foi utilizado a Modelagem de Equações Estruturais com o 

uso do Partial Least Squares (MEEPLS). A MEEPLS é denominado por  Zwicker, Souza e 

Bido (2008) como soft modeling, “[...] por não ter  suposições  quanto  à distribuição das 

variáveis, não havendo necessidade de transformação dos indicadores, pelo menos para se 

diminuir sua assimetria [...], sendo que o tamanho da amostra necessária pode ser menor do 

que outras ferramentas de Análise Fatorial Confirmatória.  

Os softwares para MEEPLS são disponibilizados por meio da internet, tendo como 

características importantes a sua rapidez e facilidade de aprendizagem em relação aos outros 

softwares de Análise Fatorial Confirmatória (ZWICKER; SOUZA; BIDO, 2008). Foi 

utilizado a ferramenta SmartPLS versão Professional, que realizou a avaliação da 

significância estatística e a relação estrutural entre os constructos. Desta forma, o modelo 

estimado dessa pesquisa é apresentado por intermédio da Figura 19. 

Observou-se inicialmente que todos os índices dos constructos do modelo obtiveram 

carga maior que 0,70. Conforme recomendado por Hair Jr. et al. (2009) as cargas fatoriais 

devem ser no mínimo de 0,50, porém o mais adequado seriam valores acima de 0,70. De 

modo que estas cargas altas em um mesmo constructo, sugerem que elas convergiram para 

algum ponto em comum.  

Em relação a causalidade entre os constructos, observou-se que o constructo 

Capabilidades Logísticas estava relacionado com a Qualidade do Serviço Logístico, que 

apresentou coeficiente estrutural com valor de 0,651, porém a sua correlação direta com a 

Satisfação do Cliente apresentou um valor baixo do coeficiente estrutural, que foi 0,156. Para 
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Cohen (1977) correlações entre constructos entre 0,10 e 0,30 são consideradas fracas, quase 

imperceptível e acima de 0,50 o autor considera que as correlações são fortes. 

 

 Figura 19 – Modelo Estrutural : QSL – CL – SC (Coeficientes Estruturais) 
 

 

  

 Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão Professional. 

 

Dando continuidade a análise do modelo, verificou-se que o constructo Qualidade do 

Serviço Logístico possuía relação casual com o constructo Satisfação do Cliente, que 

apresentou um coeficiente estrutural no valor de 0,636. Por intermédio do modelo foi 

observado que as variáveis independentes Capabilidades Logísticas e Qualidade do Serviço 

Logístico explicaram 55,8% da variável dependente Satisfação do Cliente.  Esta relação 

causal pôde ser compreendida pelo referencial teórico desenvolvido. 
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A etapa seguinte, consistiu em estar verificando a significância estatística do modelo 

de mensuração, para isto foi utilizado o método Bootstrapping no SmartPLS, que verificou o 

Valor-t das cargas fatoriais. O Bootstrap pode ser utilizado para proporcionar intervalos de 

confiança para todas as estimativas de parâmetros, construindo a base para inferência 

estatística. Bootstrapping trata da amostra observada como se representa na população. O 

procedimento gera um grande número, pré-determinado de amostras bootstrap, por exemplo, 

2000 amostras (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). Por intermédio da Figura 20 

apresentam-se os resultados obtidos através do SmartPLS utilizando o método Boostrapping, 

com uma população igual 117 respondentes e boostrapping com 2.000 amostras.  

 

 Figura 20 – Modelo Estrutural : QSL – CL – SC (Significância) 
 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão Professional – boostrap com n=117 e 2000 

 repetições. 
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Cada amostra bootstrap deveria ter o mesmo número de processos como a amostra 

inicial. Amostras Bootstrap são criadas por randomly drawing cases  com a substituição da 

amostra original. O SmartPLS estima o path model  para cada amostra bootstrap. Os 

coeficientes do path model obtidos formam uma boostrap distribuição, que pode ser visto 

como uma aproximação da distribuição amostral (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 

2009). O Valor-t das cargas fatoriais, consiste em um outro indicador para observar se o item 

tem validade convergente, sendo que o valor-t para um nível de significância de 5% deve ser 

igual ou superior ao valor de 1,96 (HAIR ; RINGLE ; SARSTEDT, 2011).  

Verificou-se por meio da Figura 20 que a relação estrutural entre as Capabilidades 

Logísticas e Qualidade do Serviço Logístico apresentou valor–t acima de 1,96, desta forma 

sendo significante. De modo que a relação estrutural entre a Qualidade do Serviço Logístico e 

a Satisfação do Cliente também mostrou-se significante com o valor–t acima de 1,96.  

Todas as variáveis dos constructos estudados apresentaram significância em relação ao 

seu constructo original. Porém quando se analisou a relação estrutural das Capabilidades 

Logísticas com a Satisfação do Cliente, identificou-se que esta relação não era significante, 

pois o valor-t foi inferior a 1,96.  

Desta maneira resolveu-se verificar o efeito das Capabilidades Logísticas sobre a 

Satisfação do cliente sem a variável latente Qualidade do Serviço Logístico, os resultados 

obtidos são apresentados na Figura 21. 

 

 Figura 21 – Modelo Estrutural : CL – SC (Coeficientes Estruturais) 
 

  

 Fonte: Dados da Pesquisa 
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão Professional. 



 100 

Por meio da Figura 21 verificou-se que todas as variáveis dos constructos tiveram 

cargas superiores ao valor de  0,70, sugerindo que estas variáveis convergiram para o seu 

constructo  original. Em relação a causalidade entre os constructos Capabilidades Logísticas e 

Satisfação dos Clientes, identificou-se um coeficiente estrutural com valor de 0,576, que 

conforme Cohen (1977) este valor tratou-se de um correlação considerada forte. 

Este valor do coeficiente estrutural foi superior ao valor de 0,156, que foi encontrado 

quando no modelo estava incluído o constructo Qualidade dos Serviços Logísticos.  A 

variável independente Capabilidade Logística explicou 33,2% da variável dependente 

Satisfação do Cliente. Esta relação pôde ser compreendida através do referencial teórico 

desenvolvido, pois conforme exposto incialmente eram escassos os estudos que envolviam os 

três constructos que foram estudados neste trabalho acadêmico. 

Por intermédio da Figura 22 apresentam-se os resultados obtidos para  valor-t, desta 

maneira possibilitou-se a análise da significância estatística do modelo.  

 

 Figura 22 – Modelo Estrutural : CL – SC (Significância) 
 

  

 Fonte: Dados da Pesquisa 
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão Professional – boostrap com n=117 e 2000 

 repetições. 

 

Observou-se por meio da Figura 22 que a relação estrutural entre as Capabilidades 

Logísticas e Satisfação do Cliente apresentou valor-t superior a 1,96, desta forma sendo 

significante. O valor-t da relação estrutural dos constructos Capabilidades Logísticas e 

Satisfação do Cliente foi de 10,047, superior ao valor de 1,734  quando no modelo estava 

incluído o constructo Qualidade dos Serviços Logísticos. Sendo que os valores-t de todas as 
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variáveis dos dois constructos demonstraram serem superiores a 1,96, desta forma sendo 

significantes em relação ao seu constructo.  

Segue por meio do Quadro 14 o consolidado da significância da relação entre os 

constructos do modelo.  

 Quadro 14 – Relação de Significância do Modelo 
 

Relação 
Modelo com QLS Modelo sem QLS 

Significante 
Coef. Estrut. Valor-t Coef. Estrut. Valor-t 

CL             SC   0,576 10,047 Sim 

CL             SC 0,156 1,734   Não 

CL             QSL  0,651 12,036   Sim 

QSL           SC  0,636 7,472   Sim 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Verificou-se por intermédio do Quadro 14 que quando o constructo Qualidade do 

Serviço foi incluído no modelo, a relação entre o constructo Capabilidades Logísticas e o 

constructo Satisfação do Cliente foi reduzida a um ponto no qual não era mais significante. 

Hair Jr. et al. (2009) afirmam que quando a relação entre dois constructos é reduzida a um 

nível de não significância na inclusão de um terceiro constructo, este terceiro constructo tem 

efeito mediador no modelo em estudo.  

Desta maneira, considerando o exposto por Hair Jr. et al. (2009), concluiu-se que o 

constructo Qualidade do Serviço Logístico teve um efeito mediador entre os constructos 

Capabilidades Logísticas e Satisfação dos Clientes. Desta forma este constructo mediador 

deve facilitar a relação entre os outros dois constructos do modelo (HAIR JR. et al., 2009).  

Fato que explicou a forte correlação e o valor-t significante entre as Capabilidades Logísticas 

e a Qualidade do Serviço Logístico quando o modelo incluiu os três constructos inicialmente 

estudados. Como também, quando o modelo apresentou os três constructos, as variáveis 

independentes (CL e QSL) explicaram 55,8% da variável dependente (SC). 

Tendo em vista que foi concluído a aplicação da Modelagem em Equações Estruturais, 

através do uso do software SmartPLS versão Professional, deu-se continuidade nas análises 

de aceitação ou rejeição das hipóteses formuladas no início deste  trabalho acadêmico. 

 

4.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Após ter sido realizado a confirmação da validade dos constructos do modelo de 

mensuração final, iniciou-se a análise das hipóteses que foram geradas com base no 

referencial teórico deste estudo acadêmico. Na Tabela 25 apresenta-se o teste de hipóteses 

realizados. 
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 Tabela 25 – Coeficientes Estruturais e Teste de Hipótese 
 

RELACIONAMENTO 

ESTRUTURAL 
COEFICIENTES 

ESTRUTURAIS 

ERRO 

PADRÃO 

VALOR 

t 

HIPÓ 

TESE 

Decisão 

( ≤ 0,05) 

Qualidade                             Satisfação 0,636 0,085 7,472 H1 Suporta 

Capabilidades                       Satisfação 0,156 0,090 1,734 H2 Não Suporta 

Capabilidades                       Qualidade 0,651 0,054 12,036 H3 Suporta 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:  (I)   <0,01 – Nível de Significância – Valor t > 2,58 

 (II)  <0,05 – Nível de Significância – Valor t > 1,96 

 

Com base nos dados consolidados na Tabela 25, discutiu-se o teste de hipóteses, 

conforme segue. 

 

4.6.1 Hipótese 1: A Qualidade do Serviço Logístico Influencia a Satisfação do Cliente 

 da Empresa. 

 

H1 foi suportada pelos dados, apresentando o coeficiente estrutural com valor de 

0,636 e o valor t de 7,472, sendo que o mínimo aceitável seria de 1,96, com um nível de 

significância estatística com  ≤ 0,05, conforme demonstrado na Tabela 25. As variáveis da 

QSL que permaneceram no modelo final avaliado são apresentadas no Quadro 15. 

 Quadro 15 – Variáveis QSL – Modelo Avaliado 
 

Assertivas (QSL) Código Variável Autores 

Os funcionários da empresa 

fornecedora demonstram ter 

capacidade para auxiliar quando 

surgem problemas com os pedidos 

realizados. 

QSL03_F2 Capacidade funcionários  

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

Os funcionários da empresa 

fornecedora são cordiais no 

atendimento. 
QSL05_F2 Funcionários cordiais 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

As informações disponibilizadas pela 

empresa fornecedora sobre os 

pedidos são confiáveis. 
QSL08_F2 Informações pedidos 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A entrega da empresa fornecedora é 

precisa no que se refere aos produtos 

que foram solicitados. 
QSL09_F2 Entrega precisa 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A comunicação da empresa 

fornecedora é eficiente no que se 

refere aos assuntos sobre atrasos da 

entrega. 

QSL11_F2 Comunicação atrasos 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

O prazo informado no momento do 

pedido para entrega das mercadorias 

foi respeitado. 
QSL12_F2 Informação entrega 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

A empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes deve ser ágil na 

confirmação do pedido. 
QSL14_F2 Confirmação pedido 

Mentzer, Flint e Kent 

(1999) e Mentzer, 

Flint e Hult (2001). 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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As variáveis “Capacidade funcionários” e “Funcionários cordiais” estavam 

relacionados com a dimensão Qualidade do Contato Pessoal descrita nos trabalhos de 

Mentzer, Flint e Kent (1999) e Mentzer, Flint e Hult (2001), conforme apresentado por 

intermédio do Apêndice A.  Estes autores destacavam que um serviço logístico para ser 

percebível como sendo de qualidade, existiria uma influência positiva da qualidade do contato 

dos funcionários da empresa com os seus clientes. Desta forma, observou-se uma 

convergência com o referencial teórico desenvolvido para este estudo acadêmico, pois estas 

duas variáveis foram consideradas significantes pelos respondentes em relação a qualidade do 

serviço logístico prestados pelo fornecedor de óleos lubrificantes. O estudo de Saura et al. 

(2008) identificaram que a satisfação do cliente era influenciada pela qualidade do pessoal da 

empresa, reforçando o que foi verificado empiricamente por esta pesquisa acadêmica.  

Conforme os resultados obtidos por Panayides e So (2005) a qualidade das 

informações entre fornecedor e cliente era importante para atingir a satisfação do cliente. 

Sendo que a qualidade das informações utilizadas por estes dois autores, tratava-se de uma 

das dimensões da qualidade do serviço logístico definidos por Mentzer, Flint e Kent (1999) e 

Mentzer, Flint e Hult (2001), nas quais as variáveis “Informações pedidos” e “Comunicação 

atrasos” eram integrantes desta dimensão. Deste modo, o identificado nesta pesquisa 

acadêmica foi coerente com os estudos destes autores, pois observou-se que as variáveis 

“Informações Pedidos” e “Comunicação atrasos” influenciavam a qualidade do serviço 

logístico e esta influenciou a satisfação do cliente (PANAYIDES; SO, 2005). 

A variável “Entrega precisa” estava relacionada com a dimensão Precisão do Pedido 

da Qualidade do Serviço Logístico no trabalho desenvolvido por Mentzer, Flint e Kent (1999) 

e Mentzer, Flint e Hult (2001). Esta variável foi utilizada por Bouzaabia, Bouzaabia e 

Capatina (2013) e pelos pesquisadores Micu, Aivaz e Capatina (2013) em pesquisas 

acadêmicas na qual buscavam identificar a influência da QSL sobre a satisfação dos clientes. 

Em ambos os trabalhos, foram encontradas uma forte correlação desta variável com o 

constructo QSL. Desta forma, sendo coerente com os resultados encontrados neste trabalho 

acadêmico. 

A dimensão Pontualidade da qualidade do serviço logístico referiu-se ao prazo de 

entrega do pedido solicitado, se este foi respeitado conforme o acordado (MENTZER; 

FLINT; KENT, 1999), sendo que a variável desta dimensão que foi significante na pesquisa 

realizada era “Informação Entrega”. Os trabalhos de Rafiq e Jaafar (2007) e Panayides e So 

(2005) identificaram que a variável “Informação Entrega” foi percebível pelos clientes da 

empresa como pertencente da qualidade do serviço logístico prestado. De forma que os 
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estudos de Juga, Juntunen e Grant (2010) e Saura et al. (2008) identificaram que esta variável 

por meio da qualidade do serviço logístico prestado influenciou a satisfação dos clientes.  

A variável “Confirmação do Pedido” foi identificada como pertencente ao constructo 

qualidade do serviço logístico, das mesma maneira que os resultados encontrados nos 

trabalhos acadêmicos de Saura e Molina (2011) e Richey, Daugherty e Roath (2007). Esta 

variável pertencia a dimensão Procedimento do Pedido da QSL (MENTZER; FLINT; KENT, 

1999) e estava relacionada positivamente com a satisfação dos cliente (MENTZER; FLINT; 

HULT, 2001).  O quadro 16 apresenta as variáveis do constructo Satisfação dos Clientes que 

foram consideradas significantes no modelo final avaliado. 

 Quadro 16 – Variáveis SC – Modelo Avaliado 
 

Assertivas (SC) Código Variável Autores 

A nossa empresa se considera 

satisfeita quando a empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes 

entrega a quantidade de mercadoria 

acordada no pedido. 

SC02_F2 Quantidade acordada 
Sharma, Grewal e 

Lewy (1995). 

As expectativas da nossa empresa são 

atendidas, quando a empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes nos 

dá retorno das reclamações que 

efetuamos sobre os serviços 

logísticos prestados. 

SC03_F2 Expectativas empresa Fornell et al (1996). 

A nossa empresa se considera 

satisfeita quando a empresa 

fornecedora entrega o pedido no 

prazo acordado. 

SC04_F2 Pedido no prazo 
Sharma, Grewal e 

Lewy (1995). 

A qualidade dos serviços logísticos 

desta empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes afetam o nível de 

satisfação da nossa empresa, por isto 

faremos negócios com esta empresa 

fornecedora nos próximos anos. 

SC05_F2 Negócios próximos anos 
Byrne e Markham 

(1993). 

A satisfação da nossa empresa é 

influenciada quando percebemos que 

a empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes pode atender de forma 

eficiente as nossas necessidades de 

produtos. 

SC06_F2 Eficiente atendimento 
Zhang, Vonderembse 

e Lim (2005). 

A nossa empresa considera que 

comprar desta empresa fornecedora 

de óleos lubrificantes tem sido uma 

boa experiência. 

SC09_F2 Boa experiência 
Byrne e Markham 

(1993). 

A empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes atingiu a expectativa da 

nossa empresa, portanto estaremos 

indicando esta empresa fornecedora 

para outras empresas. 

SC10_F2 Indicando para outros 
Byrne e Markham 

(1993). 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
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As variáveis “Quantidade acordada” e “Pedido no prazo” foram utilizadas no trabalho 

de Sharma, Grewal e Lewy (1995) como pertencentes aos atributos Disponibilidade do 

produto e Prazo de Entrega, conforme mostrado no Apêndice A. Para Sharma, Grewal e Levy 

(1995) estes atributos foram classificados como sendo os mais importantes na busca da 

satisfação do cliente. Pois segundo estes autores, a satisfação do cliente era gerada quando a 

performance do serviço logístico era igual ou maior que a expectativa pré-concebida do 

cliente para os serviços logísticos prestados. Na pesquisa realizada para este estudo 

acadêmico, os resultados foram congruentes com o trabalho de Sharma, Grewal e Lewy 

(1995), quando se referiu as varáveis “Quantidade acordada” e “Pedido no prazo”. 

Para Fornell et al. (1996) quando as expectativas dos clientes eram atingidas, as 

reclamações eram diminuídas e ocorria um influência positiva sobre a satisfação dos clientes.  

De modo que por meio da variável “Expectativas empresa” identificou-se esta relação com os 

clientes do mercado de óleos lubrificantes, pois os respondentes confirmaram 

estatisticamente, que quando a empresa fornecedora provia retorno as reclamações referentes 

aos serviços logísticos prestados, atendiam as expectativas dos respondentes, influenciando na 

sua satisfação. 

Byrne e Markham (1993) identificaram que a melhoria da qualidade dos serviços 

logísticos influenciava positivamente a satisfação do cliente. Estes autores verificaram que a 

satisfação do cliente era atingida em relação a qualidade dos serviços logísticos prestados, 

quando os clientes afirmavam que fariam negócios com aquela empresa para os próximos 

anos, consideravam uma boa experiência comprar daquela empresa e indicavam aquela 

empresa para outros possíveis clientes. Os resultados obtidos por Byrne e Markham (1993) 

foram inerentes aos resultados obtidos neste estudo acadêmico para as variáveis “Negócios 

próximos anos”, “Boa experiência” e “Indicando para outros”. 

A variável “Eficiente atendimento” estava relacionada a eficiência da empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes para atender as necessidades de produtos dos clientes. O 

trabalho de Zhang, Vonderembse e Lim (2005) identificou que uma empresa quando 

respondia de forma eficiente as necessidades dos clientes em relação aos produtos, as 

expectativas dos clientes eram atingidas e influenciavam a satisfação destes. Os resultados 

obtidos para variável “Eficiente atendimento” foram semelhantes aos encontrados por Zhang, 

Vonderembse e Lim (2005), identificando a influência positiva desta variável sobre a 

satisfação dos clientes. 

Conforme descrito verificou-se que as variáveis da qualidade do serviço logístico 

desenvolvidas por meio do referencial teórico, foram identificadas como significantes para o 
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constructo pesquisado e este constructo possuía influência sobre a satisfação do cliente. Sendo 

que o mesmo ocorreu com as variáveis do constructo satisfação dos clientes, pois estas 

variáveis se apresentaram significantes para o constructo SC e mantiveram relação com a 

qualidade do serviço logístico, resultados convergentes com os trabalhos de Mentzer, Flint e 

Hult (2001), Panayides e So (2005), Juga, Juntunenem e Grant (2010) e Saura e Molina 

(2011). 

Por final, os resultados avaliados na pesquisa descritiva e a coerência com o 

referencial teórico, tomou-se a decisão de aceitar a hipótese de que a qualidade do serviço 

logístico influenciava a satisfação do cliente. 

 

4.6.2 Hipótese 2: As Capabilidades Logísticas Influenciam a Satisfação do Cliente da 

 Empresa. 

 

H2 não foi suportada pelos dados, pois apresentou o coeficiente estrutural com valor 

de 0,156 (mínimo de 0,50) e o valor t de 1,734, sendo que o mínimo aceitável seria de 1,96, 

com um nível de significância estatística com  ≤ 0,05, conforme demonstrado na Tabela 25. 

As variáveis da CL que permaneceram no modelo final avaliado são apresentadas no Quadro 

17. 

 Quadro 17 – Variáveis CL – Modelo Avaliado 
 

Assertivas (CL) Código Variável Autores 

A empresa fornecedora é pró-ativa na 

busca de soluções para problemas 

logísticos antes de eles ocorrerem. 
CL01_F2 Empresa pró-ativa 

Lynch, Keller e 

Ozment (2000) e 

Morash (2001). 

A empresa fornecedora após a 

entrega do pedido, entra em contato 

para verificar a qualidade do serviço 

logístico prestado. 

CL06_F2 Contato com cliente 
Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

A velocidade de entrega das 

mercadorias, depois que o pedido foi 

solicitado, é mais rápida do que a 

praticada por outros fornecedores. 

CL07_F2 Velocidade de entrega 

Morash, Dröge e 

Vickery (1996) e 

Fawcett, Stanley e 

Smith (1997). 

A empresa fornecedora busca integrar 

informações na busca de melhorar a 

qualidade do serviço logístico 

prestado. 

CL08_F2 Integrar informações 

Esper, Fugate e 

Sramek (2007) e 

Liu e Luo (2012). 

A empresa fornecedora possui 

capacidade de desenvolver soluções 

logísticas criativas para situações de 

emergência, tais como disponibilizar 

uma  pronta entrega para atender uma 

falta de mercadoria não prevista no 

cliente. 

CL09_F2 Soluções logísticas 

Lynch, Keller e 

Ozment (2000) e 

Morash (2001). 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Apesar dos estudos de Morasch, Dröge e Vickery (1996), Daugherty, Stank e Ellinger 

(1998), Esper, Fugate e Sramek (2007) e Glicor e Holcomb (2012) terem identificado que as 

empresas que desenvolveram capabilidades logísticas específicas, conseguiram por 

intermédio destas capabilidades influenciarem a satisfação dos seus clientes, a pesquisa 

realizada para este trabalho acadêmico não identificou esta influência direta. Porém os 

estudos destes autores não possuíam o constructo qualidade do serviço logístico presente  no 

modelo capabilidades logísticas e satisfação do cliente, de modo que o objetivo deste trabalho 

acadêmico era identificar a influência das capabilidades logísticas na relação entre a qualidade 

do serviço logístico e satisfação do cliente. 

Na ausência do constructo qualidade do serviço logístico no modelo avaliado, a 

relação das capabilidades com a satisfação dos clientes apresentou o coeficiente estrutural 

com valor de 0,576 (mínimo de 0,50) e o valor t de 10,047, sendo que o mínimo aceitável 

seria de 1,96, com um nível de significância estatística com  ≤ 0,05, conforme demonstrado 

no Quadro 14. 

  

4.6.3 Hipótese 3: As Capabilidades Logísticas Influenciam a Qualidade do Serviço 

 Logístico. 

 

H3 foi suportada pelos dados, apresentando o coeficiente estrutural com valor de 

0,651 e o valor t de 12,036, sendo que o mínimo aceitável seria de 1,96, com um nível de 

significância estatística com  ≤ 0,05, conforme demonstrado na Tabela 25. As variáveis que 

permaneceram para o constructo capabilidades logísticas foram demonstradas no Quadro 17. 

As variáveis “Empresa pró-ativa” e “Soluções logísticas” foram identificadas no 

estudo de Morash (2001) como sendo integrantes do constructo capabilidades logísticas que o 

autor estava pesquisando na busca de identificar a influência sobre a performance da empresa. 

O trabalho de Lynch, Keller e Ozment (2000) identificaram que estas capabilidades tinham 

relação sobre a qualidade do serviço logístico, sendo condizente com o observado por meio 

dos resultados desta pesquisa acadêmica. 

Morash, Dröge e Vickery (1996), Fawcett, Stanley e Smith (1997), Esper, Fugate e 

Sramek (2007) e Liu e Luo (2012) utilizaram as variáveis “Contato com cliente”, “Velocidade 

de entrega” e “Integrar informações” em seus estudos para identificar a influência das 

capabilidades logísticas na satisfação e performance das empresas. Da mesma forma que 

Richey, Genchev e Daugherty (2005) e Richey, Daugherty e Roath (2007) em seus trabalhos 
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analisaram a influência destas capabilidades logísticas sobre a qualidade dos serviços 

logísticos.  

Com base no referencial teórico desenvolvido e nos resultados obtidos por intermédio 

da pesquisa descritiva, aceitou-se a H3. A teoria da Visão Baseada em Recursos promulgou 

que as empresas na busca da vantagem competitiva desenvolviam habilidades para criar, 

estender ou modificar a sua base de recursos (HELFAT et al., 2007). Assim sendo, verificou-

se que as capabilidades logísticas influenciavam positivamente na qualidade dos serviços 

logísticos na busca de aprimorarem os serviços logísticos prestados (RICHEY; 

DAUGHERTY; ROATH, 2007). 
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

Teve-se como objetivo geral deste trabalho identificar a influência das capabilidades 

logísticas na relação entre a qualidade do serviço logístico e a satisfação do cliente no 

mercado de óleos lubrificantes brasileiro. Tendo em vista que eram escassos os trabalhos que 

estudavam estes três constructos em conjunto. A primeira etapa deste trabalho acadêmico 

compreendeu uma pesquisa exploratória que identificou: a) Os critérios que impactavam a 

qualidade dos serviços logísticos; b) As principais capabilidades logísticas que tinham 

influência sobre a qualidade do serviço logístico e a satisfação do cliente; c) Os critérios dos 

serviços logísticos que impactavam a satisfação do cliente. Nesta primeira etapa identificou-se 

por meio da avaliação dos clientes e executivos de um fornecedor de óleos lubrificantes 14 

critérios (variáveis) relevantes da qualidade dos serviços logísticos, 10 critérios que foram 

identificados como capabilidades logísticas e 10 critérios dos serviços logísticos que 

influenciavam a satisfação do cliente.  

Com base nestes resultados, procedeu-se a segunda etapa deste trabalho acadêmico, a 

pesquisa quantitativa descritiva, que buscou identificar o alinhamento das relações dos 

constructos qualidade do serviço logístico, capabilidades logísticas e satisfação dos clientes. 

Na análise dos resultados da pesquisa quantitativa descritiva foram excluídas 15 variáveis que 

apresentaram carga fatorial e comunalidade baixa em relação aos seus constructos, 

permanecendo no modelo final 19 variáveis. Desta maneira, o modelo final permaneceu com 

sete variáveis no constructo qualidade dos serviços logísticos, cinco variáveis pertencentes ao 

constructo capabilidades logística e sete variáveis no constructo satisfação do cliente. 

 As implicações dos resultados obtidos com base nas perspectivas teórico-empíricas e 

gerenciais são comentadas a seguir. 

 

5.1.1 Perspectivas Teórico-empíricas 

  

Os resultados finais demostraram que o constructo Qualidade do Serviço Logístico 

explicava 55,8% da variância dos índices do constructo Satisfação do Cliente, resultados 

inerentes ao trabalho realizado por Mentzer, Flint e Hult (2001). O constructo Capabilidades 

Logísticas explicou 42,3% dos índices do constructo Qualidade do Serviço Logístico, mas não 

apresentou influência significante direta com o constructo Satisfação do Cliente.  
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Desta forma identificou-se que as Capabilidades Logísticas tinham a sua influência 

sobre o constructo Satisfação do Cliente mediada pelo o constructo Qualidade do Serviço 

Logístico. Os resultados obtidos foram coerentes com a Visão Baseada em Recursos, na qual 

as capabilidades sozinhas não possibilitam que uma empresa implemente as suas estratégias, 

mas possibilitam que estas tornem-se parte de outros recursos para implementarem tais 

estratégias (BARNEY; HESTERLY, 2013). Estes resultados responderam o problema de 

pesquisa, que era identificar a influência das capabilidades logísticas das empresas 

fornecedoras de óleos lubrificantes na relação entre a qualidade do serviço logístico prestado 

e a satisfação dos seus clientes.  

Conforme descreveu-se na sequência deste trabalho acadêmico, eram escassos as 

pesquisas que buscavam identificar a relação dos constructos QSL, CL e SC em um único 

modelo. Os trabalhos de Panayides e So (2005) e Saura et al. (2008) identificaram que a 

qualidade dos serviços logísticos influenciavam a satisfação dos clientes, da mesma forma 

que o trabalho de Lynch, Keller e Ozment (2000) identificou que as capabilidades logísticas 

influenciavam a qualidade dos serviços logísticos e o trabalho de Esper, Fugate e Sramek 

(2007) identificou a influência destas (CL) sobre a satisfação dos clientes. Porém estes 

pesquisadores e outros, não apresentaram estudos envolvendo estes três constructos em 

conjunto, lacuna de pesquisa que começou a ser preenchida com este trabalho acadêmico 

envolvendo os clientes do mercado de óleos lubrificantes. Demonstrando desta forma a 

importância dos resultados obtidos para academia.  

 

5.1.1 Perspectivas Gerenciais 

 

Os resultados obtidos levaram as seguintes conclusões, considerando a importância 

deste estudo para a prática gerencial. 

1) Apesar de identificada a influência da qualidade do serviço logístico sobre a 

satisfação dos clientes, porém, existem outros critérios que influenciam a satisfação dos 

clientes em relação aos serviços logísticos prestados, pois a QSL só explicou 55,8% da 

variância dos índices do constructo SC. Da mesma forma, existem outros critérios que 

influenciam a qualidade dos serviços logísticos prestados, pois as capabilidades logísticas só 

explicaram 42,3% da variância dos índices do constructo QSL. 

2) Em uma análise dos coeficientes de correlação dos constructos, verificou-se que o 

investimento de uma unidade na QSL ocasionará um aumento estimado de 0,636 unidades da 

SC. De modo que o investimento em uma unidade das CL ocasionará um aumento estimado 
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de 0,651 unidades da QSL percebida pelos clientes, conforme apresentado na Figura 19. 

Demonstrou-se  que para se obter aumentos na satisfação dos clientes em relação a qualidade 

dos serviços logísticos prestados, a empresa deverá realizar investimentos nas suas 

capabilidades logísticas. 

3) Nas análises dos coeficientes de correlações das variáveis pertencentes aos três 

constructos estudados, mostrados no Apêndice H, observou-se que duas capabilidades 

logísticas possuíam efeitos positivos em quase todas as dimensões da qualidade dos serviços 

logísticos. Estas capabilidades referiam-se a empresa ser pró-ativa na busca de soluções 

logísticas e a empresa integrar informações com os seus clientes. Desta forma, sugere-se que 

os executivos das empresas fornecedoras de óleos lubrificantes devem buscar investir 

primordialmente nestas duas capabilidades. Os investimentos nestas duas capabilidades, 

conforme os resultados obtidos indicaram, deverão promover melhorias na qualidade dos 

serviços logísticos prestados, tais como informações disponibilizadas e qualidade no 

atendimento fornecido aos clientes. 

4) Em relação a influência das dimensões da qualidade dos serviços logísticos sobre a 

satisfação dos clientes, a entrega precisa, ou seja, a empresa fornecedora deve ser precisa no 

que se refere aos produtos que foram solicitados pelos clientes, foi a que demonstrou ter 

influência sobre todos os atributos da satisfação dos clientes. Na busca de atingir a satisfação 

do cliente em relação aos serviços logísticos prestados, os executivos dos fornecedores de 

lubrificantes devem ser criteriosos no que foi acordado com os seus clientes. Outras três 

dimensões da QSL que apresentaram influência em praticamente todos os atributos da SC 

foram  funcionários serem cordiais, informações de pedidos confiáveis e agilidade na 

confirmação de pedidos. Destacando-se a importância das empresas fornecedoras em fornecer 

informações confiáveis e um atendimento de qualidade aos seus clientes. 

Em síntese, com base nos resultados obtidos e nas conclusões desenvolvidas para este 

estudo acadêmico, sugere-se para os executivos dos produtores e/ou fornecedores de óleos 

lubrificantes, que na busca da satisfação dos seus clientes são primordiais investimentos na 

qualidade das informações disponibilizadas aos seus clientes, bem como nos colaboradores da 

empresa que prestam atendimento a estes clientes. Obter a satisfação dos clientes, pode ser 

uma estratégia de diferenciação (BARNEY; HESTERLY, 2013), que pode ser utilizada pelos 

produtores e/ou fornecedores de óleos lubrificantes na busca de retornos financeiros mais 

elevados (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). 
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5.2 SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

Sugere-se que novas pesquisa devem ser realizadas buscando aumentar o tamanho da 

amostra, tendo em vista que o número de respostas obtidos (117 respondentes), para 

quantidade de variáveis iniciais (34 assertivas),  não atingiu o recomendado pela literatura 

acadêmica. Hair Jr. et al. (2009) recomendam que o número de respostas deve ser cinco vezes 

maior que o número das variáveis estudadas. 

A pesquisa deve ser realizada em outros segmentos de mercado, com o objetivo de 

comparar os resultados obtidos no segmento de óleos lubrificantes do Brasil. Desta forma 

corroborando-se com conhecimento sobre a influência das capabilidades logísticas sobre a 

relação da qualidade dos serviços logísticos e satisfação do cliente. 
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APÊNDICE A - MATRIZ DE AMARRAÇÃO FASE I 

 

Problema de pesquisa: 

QUAL A INFLUÊNCIA DAS CAPABILIDADES LOGÍSTICAS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 

NA RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DO SERVIÇO LOGÍSTICO PRESTADO E A SATISFACÃO DOS SEUS CLIENTES? 

Objetivo geral: 

Identificar a influência das capabilidades logísticas na relação entre a qualidade do serviço logístico e a satisfação do cliente no mercado de 

óleos lubrificantes. 

 

Objetivos específicos  Referencial Teórico  Perguntas do questionário/roteiro 

entrevistas 

Conclusões/ Considerações 

Finais 

1 Mensurar os itens que 

impactam na qualidade do 

serviço logístico sobre uma 

avaliação do cliente da 

empresa. 

1. Qualidade do serviço logístico 

 

1.1 Qualidade do contato pessoal - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Qualidade do contato pessoal - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

1.1.1 – Os funcionários da empresa 

são cordiais no atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 – Os funcionários da empresa 

demonstram disposição para resolver 

os problemas que surgem referente 

ao seu pedido. 

 

 

1) Os funcionários da 

empresa fornecedora devem 

ser cordiais no atendimento. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

quinta posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 
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1.1 Qualidade do contato pessoal -  

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Quantidade atendida do 

pedido - Mentzer, Flint e Kent 

(1999), Mentzer, Flint e Hult 

(2001). 

 

1.2 Quantidade atendida do 

pedido - Mentzer, Flint e Kent 

(1999), Mentzer, Flint e Hult 

(2001). 

 

1.2 Quantidade atendida do 

pedido - Mentzer, Flint e Kent 

(1999), Mentzer, Flint e Hult 

(2001). 

 

 

 

 

1.1.3 – Os funcionários da empresa 

demonstram ter capacidade para 

auxiliar quando surgem problemas 

com seus pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 -  A empresa frequentemente  

aceita as quantidades exatas 

solicitadas dos pedidos, sem 

barganhas ou trocas. 

 

1.2.2 – A empresa limita pedidos em 

uma quantidade máxima por 

produtos. 

 

 

1.2.3 – Os produtos solicitados estão 

disponíveis a pronta entrega. 

 

 

 

 

 

 

2) Os funcionários da 

empresa fornecedora devem 

demonstrar ter capacidade 

para auxiliar quando surgem 

problemas com os pedidos 

realizados. Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

terceira posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Os produtos solicitados 

devem estar disponíveis a 

pronta entrega. Considerando 

os pesos atribuídos pelos 

clientes e colaboradores do  

fornecedor de óleos 

lubrificantes para este item, nas 

dez entrevistas realizadas, 
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1.3 Qualidade da informação - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

1.3 Qualidade da Informação - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 – A qualidade das informações 

disponíveis sobre os produtos é 

adequada para auxiliá-lo na compra 

de produtos. 

 

1.3.2 – A comunicação da empresa 

com você é eficiente no que se refere 

aos assuntos sobre mudanças de 

preços, produtos, atrasos e 

substituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classificou-se na sétima 

posição,  desta maneira incluiu-

se no instrumento final para  

pesquisa descritiva. 

 

  

 

 

 

4) A comunicação da empresa 

fornecedora deve ser eficiente 

no que se refere aos assuntos 

sobre mudanças de preços. 
Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

segunda posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

5) A comunicação da empresa 

fornecedora deve ser eficiente 

no que se refere aos assuntos 

sobre atrasos na entrega. 
Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 
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1.3 Qualidade da Informação - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Procedimentos do pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

1.4 Procedimentos do pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 – São confiáveis as 

informações recebidas da empresa 

sobre os seus pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 – A empresa é eficaz nas 

alterações de pedidos, tais como: 

quantidades, mudanças de produtos e 

devoluções. 

 

1.4.2 – É fácil fazer um pedido para 

empresa. 

 

 

 

 

 

realizadas, classificou-se na 

décima primeira posição,  desta 

maneira incluiu-se no 

instrumento final para  pesquisa 

descritiva. 

 

 

6) As informações 

disponibilizadas pela empresa 

fornecedora sobre os pedidos, 

devem ser confiáveis. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

oitava posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

7)  Deve ser mais fácil fazer 

um pedido para esta empresa 

fornecedora do que para 

outros fornecedores. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 



 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Procedimentos do pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Precisão do Pedido - Mentzer, 

Flint e Kent (1999), Mentzer, Flint 

e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 – A empresa é ágil na 

confirmação do pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 – A entrega da empresa é 

precisa no que se refere aos produtos 

que foram solicitados e aos produtos 

que são recebidos. 

 

 

 

 

 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

décima terceira posição,  desta 

maneira incluiu-se no 

instrumento final para  pesquisa 

descritiva. 

 

8) A empresa fornecedora 

deve ser ágil na confirmação 

do pedido. Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

décima primeira posição, porém 

com o mesmo peso final da 

décima quarta posição,  desta 

maneira incluiu-se no 

instrumento final para  pesquisa 

descritiva. 

 

9) A entrega da empresa deve 

ser precisa no que se refere 

aos produtos que foram 

solicitados. Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 
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1.5 Precisão do pedido - Mentzer, 

Flint e Kent (1999), Mentzer, Flint 

e Hult (2001). 

 

 

1.5 Precisão do Pedido - Mentzer, 

Flint e Kent (1999), Mentzer, Flint 

e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Condição do Pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 – Os itens que foram 

solicitados alteração depois do 

pedido realizado,  foram entregues 

conforme acordado. 

 

1.5.3 – A empresa entrega os 

pedidos sem trocas ou substituições 

de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 – Os produtos são entregues 

pela empresa em perfeito estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nona posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

10) A empresa fornecedora 

entrega os pedidos sem 

substituir por produtos que 

não foram solicitados. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

décima posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

11) Os produtos devem ser 

entregues pela empresa 

fornecedora em perfeito 

estado. Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

quarta posição,  desta maneira 
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1.6 Condição do pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

1.7 Qualidade do Pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

1.7 Qualidade do pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Qualidade do pedido - 

Mentzer, Flint e Kent (1999), 

Mentzer, Flint e Hult (2001). 

 

1.8 Resolução de discrepância do 

Pedido - Mentzer, Flint e Kent 

 

 

 

1.6.2 – As embalagens que contém 

os produtos, tais como caixas, não 

são danificadas durante o transporte. 

 

1.7.1 -  Os produtos recebidos na 

entrega estão adequados para 

comercialização. 

 

 

 

1.7.2 – Os produtos estão conformes 

a qualidade técnica que foi acordado 

no pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 – Não são entregues produtos 

com prazo de validade vencido. 

 

 

1.8.1 – Os procedimentos da 

empresa para correção de problemas 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Os produtos devem estar 

conforme a qualidade técnica 

especificada no pedido. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

primeira posição,  desta 

maneira incluiu-se no 

instrumento final para  pesquisa 

descritiva. 
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(1999), Mentzer, Flint e Hult 

(2001). 

 

1.8 Resolução de discrepância do 

pedido - Mentzer, Flint e Kent 

(1999), Mentzer, Flint e Hult 

(2001). 

 

1.8 Resolução de discrepância do 

pedido - Mentzer, Flint e Kent 

(1999), Mentzer, Flint e Hult 

(2001). 

 

1.9 Pontualidade - Mentzer, Flint 

e Kent (1999), Mentzer, Flint e 

Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Pontualidade - Mentzer, Flint 

e Kent (1999), Mentzer, Flint e 

Hult (2001). 

 

 

de qualidade, quantidade e erros de 

produtos são eficientes. 

 

1.8.2 – São adequadas as ações 

tomadas pela empresa para resolver 

problemas de qualidade ou 

quantidade de produtos. 

 

1.8.3 – A política e procedimento de 

devolução de produtos da empresa é 

eficiente. 

 

 

1.9.1 - O período entre colocar o 

pedido e o recebimento do pedido é 

curto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 – O prazo informado no 

momento do pedido para entrega das 

mercadorias foi respeitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) O período entre colocar o 

pedido e o recebimento do 

pedido deve ser adequado as 

necessidades da sua empresa. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

sexta posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

14) O prazo informado no 

momento do pedido para 

entrega das mercadorias deve 

ser respeitado. Considerando 

os pesos atribuídos pelos 
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1.9 Pontualidade - Mentzer, Flint 

e Kent (1999), Mentzer, Flint e 

Hult (2001). 

 

1.9 Pontualidade - Mentzer, Flint 

e Kent (1999), Mentzer, Flint e 

Hult (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 – O prazo para entrega de 

produtos solicitados com urgência é 

adequado. 

 

1.9.4 – O tempo que a empresa 

utiliza para resolução das pendências 

dos pedidos é de acordo com o 

praticado por outros fornecedores. 

clientes e colaboradores do  

fornecedor de óleos 

lubrificantes para este item, nas 

dez entrevistas realizadas, 

classificou-se na décima 

segunda posição, porém com o 

mesmo peso final da décima 

posição,  desta maneira incluiu-

se no instrumento final para  

pesquisa descritiva. 

 

 

2 Identificar as principais 

capabilidades logísticas que 

têm influência na qualidade do 

serviço logístico e na satisfação 

do cliente. 

2.Capabilidades Logísticas:  

  

2.1 Serviço de Pré Venda ao 

Cliente - Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 – A empresa fornece 

informações adequadas e confiáveis 

sobre a entrega das mercadorias 

quando da negociação do seu 

pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) A empresa fornecedora 

deve disponibilizar 

informações adequadas sobre 

a entrega das mercadorias 

quando da negociação do seu 

pedido. Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

quarta posição,  desta maneira 
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2.2 Serviço de Pós Venda ao 

Cliente -  Morash, Dröge e 

Vickery (1996), Cho, Ozment e 

Sink (2008). 

 

2.2 Serviço de Pós Venda ao 

Cliente -  Morash, Dröge e 

Vickery (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 – A empresa depois que o seu 

pedido foi faturado lhe disponibiliza 

informações sobre o status da 

entrega. 

 

2.2.2 – A empresa depois que o 

pedido foi entregue, entra em 

contato para verificar a qualidade do 

serviço e as condições que as 

mercadorias foram entregues. 

 

 

 

 

 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

2) A empresa fornecedora 

deve disponibilizar 

informações confiáveis sobre 

a entrega das mercadorias 

quando da negociação do seu 

pedido. Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

quinta posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

3) A empresa fornecedora 

após a entrega do pedido, 

deve entrar em contato para 

verificar a qualidade do 

serviço logístico prestado. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 
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2.3 Velocidade da Entrega -  

Morash, Dröge e Vickery (1996), 

Fawcett, Stanley e Smith (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Confiabilidade da Entrega -  

Morash, Dröge e Vickery (1996), 

Fawcett, Stanley e Smith (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 - A velocidade de entrega das 

mercadorias desta empresa depois 

que o pedido foi solicitado é rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 – A empresa consegue atender 

exatamente as datas de entrega 

acordadas e quantidade de produtos 

solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizadas, classificou-se na 

sexta posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

4)  A velocidade de entrega 

das mercadorias, depois que o 

pedido foi solicitado, deve ser 

mais rápida do que a 

praticada por outros 

fornecedores. Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

sétima posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

5) A empresa fornecedora 

deve atender exatamente as 

quantidades de produtos 

solicitadas. Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na   

décima posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 
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2.5 Capacidade de Respostas aos 

Clientes -  Morash, Dröge e 

Vickery (1996) e Lu e Yang 

(2006), Fawcett, Stanley e Smith 

(1997), Lu e Yang (2006). 

 

2.6 Flexibilidade Logística - 

Fawcett, Stanley e Smith (1997) , 

Lu e Yang (2006). 

 

 

 

2.7 Proativa para solução dos 

problemas logísticos. - Lynch, 

Keller e Ozment (2000) e Morash 

(2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Criativa para solução dos 

problemas logísticos. - Lynch, 

Keller e Ozment (2000). 

 

2.5 - A empresa é hábil na busca de 

responder às suas necessidades em 

relação aos serviços logísticos 

prestados. 

 

 

2.6 – A empresa apresenta 

habilidade de ter uma logística 

flexível no que se refere a 

quantidade de mercadorias e prazo 

de entregas. 

 

2.7 - A empresa é proativa na busca 

de soluções para problemas 

logísticos antes de eles ocorrerem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 – A empresa possui capacidade 

de desenvolver soluções logísticas 

criativas para situações específicas 

ou situações de emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) A empresa fornecedora 

deve ser pró-ativa na busca de 

soluções para problemas 

logísticos antes de eles 

ocorrerem. Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na    

primeira posição,  desta 

maneira incluiu-se no 

instrumento final para  pesquisa 

descritiva. 

 

7) A empresa fornecedora 

deve possuir capacidade de 

desenvolver soluções 

logísticas criativas para 
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2.9 Inovação Logística - 

Equipamentos - Lu e Yang 

(2006). 

 

 

 

2.10 Foco no Cliente – Recursos 

Humanos -  Esper, Fugate e 

Sramek (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 – A frota de veículos que realiza 

a entrega das mercadorias é nova e 

demonstra que a empresa tem 

preocupação com atualização dos 

seus equipamentos. 

 

2.10 - Os funcionários do setor 

logístico responsáveis pelas as 

entregas de mercadorias, verifica-se 

que são treinados e competentes  no 

serviço que realizam. 

 

 

 

 

 

 

 

situações de emergência, tais 

como disponibilizar uma 

pronta entrega para atender 

uma falta de mercadoria não 

prevista no cliente. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na   

nona posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

 

8) Os funcionários do setor 

logístico responsáveis pelas 

entregas de mercadorias 

devem ser treinados no 

serviço que realizam. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na   

terceira posição,  desta maneira 
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2.11 Serviço Logístico 

Diferenciado -  Esper, Fugate e 

Sramek (2007), Matwiejczuk 

(2013). 

 

2.12 Ampla Cobertura de 

Distribuição – Cho, Ozment, Sink 

(2008). 

 

 

 

2..13 Integração e Troca  de 

Informações  - Esper, Fugate e 

Sramek (2007), Liu e Luo (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 - Considera o serviço logístico 

da empresa diferenciado em relação 

aos seus concorrentes. 

 

 

2.12 – A empresa tem uma ampla 

cobertura de distribuição, isto 

significa que pode lhe atender em 

qualquer parte do território 

brasileiro. 

 

2.13 - A empresa busca integrar ou 

trocar informações com a sua 

empresa na busca de melhorar a 

qualidade do serviço logístico. 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

9)  Os funcionários do setor 

logístico responsáveis pelas as 

entregas de mercadorias 

devem ser competentes no 

serviço que realizam. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na    

segunda posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) A empresa fornecedora 

deve buscar integrar 

informações na busca de 

melhorar a qualidade do 
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2.14 Tecnologia da Informação – 

Glicor e Holcomb (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 - A empresa lhe fornece 

sistemas de informação para que a 

sua empresa possa acessá-los para 

acompanhar os seus pedidos, trocar 

informações, fazer novos pedidos e 

cancelamentos de pedidos. Como 

exemplos cita-se link no site da 

empresa para acompanhamento do 

seu pedido, envio de e-mails ou SMS 

via  telefone celular comunicando o 

status da sua mercadoria.  

serviço logístico prestado. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na    

oitava posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

3 Mensurar os itens dos 

serviços logísticos que 

impactam na satisfação do 

cliente 

3. Satisfação do Cliente 

 

3.1 Serviços Logísticos e 

Satisfação – Byrne e Markham 

(1993). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 - Estou satisfeito com os 

serviços logísticos desta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Os serviços logísticos 

prestados pela empresa 

fornecedora de óleos 

lubrificantes deve influenciar 

a satisfação da nossa empresa. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 
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3.1 Serviços Logísticos e 

Satisfação – Byrne e Markham 

(1993). 

 

 

3.1 Serviços Logísticos e 

Satisfação – Byrne e Markham 

(1993). 

 

3.2 Paradigma da 

desconformidade de expectativas 

– Sharma, Grewal e Levy (1995). 

 

 

 

3.3 Disponibilidade do Produto e 

Prazo de Entrega – Sharma, 

Grewal e Lewy (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 – Os serviços logísticos 

prestados por esta empresa são 

exatamente o que necessito. 

 

 

3.1.3 – Esta empresa é uma das 

melhores na prestação de serviços 

logísticos.  

 

3.2 – Quando esta empresa atende ou 

supera as minhas expectativas,  

considero me satisfeito com os 

serviços recebidos. 

 

 

3.3  – Quando esta empresa entrega 

a quantidade de mercadoria exata e 

no prazo acordado, considero me 

satisfeito. 

 

 

 

 

 

 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na    

primeira posição,  desta 

maneira incluiu-se no 

instrumento final para  pesquisa 

descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A nossa empresa deve estar 

satisfeita quando a empresa 

fornecedora entrega a 

quantidade de mercadoria 

acordada no pedido. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 
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3.4 Comunicação com o cliente -  

Sharma, Grewal e Lewy (1995) 

 

 

3.5 Reclamações dos Clientes – 

Fornell et al (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – Estarei satisfeito com esta 

empresa independente dos serviços 

de pós-vendas que ela me fornece. 

 

3.5 – Quando a empresa recebe e me 

da retorno das reclamações que 

tenha sobre os seus serviços 

logísticos, considero que atenderam 

as minhas expectativas. 

 

 

 

 

 

realizadas, classificou-se na   

segunda posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

3) A nossa empresa deve estar 

satisfeita quando a empresa 

fornecedora entrega o pedido 

no prazo acordado. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na    

quarta posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

4) As expectativas da nossa 

empresa devem ser atendidas 

quando a empresa 

fornecedora nos dá retorno 

das reclamações que 

efetuamos sobre os serviços 

logísticos prestados. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 
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3.6 Flexibilidade Logística -  

Zhang, Vonderembse e Lim 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 - A minha satisfação é 

influenciada quando percebo que a 

empresa pode atender de forma 

rápida e eficientemente as minhas 

necessidades de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na    

terceira posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

5) A satisfação da nossa 

empresa deve ser influenciada 

quando percebemos que a 

empresa fornecedora pode 

atender de forma eficiente as 

nossas necessidades de 

produtos. Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

sexta posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

6) A satisfação da nossa 

empresa deve ser influenciada 

quando percebemos que a 

empresa fornecedora pode 

atender de forma mais rápida 

do que os outros fornecedores 

as nossas necessidades de 

produtos.  Considerando os 

pesos atribuídos pelos clientes e 
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3.7 Qualidade do Pessoal de 

Atendimento, informação e 

pedidos. – Saura et al (2008) e 

Juntunen e Grant (2010) 

 

 

 

3.8 Ferramentas de IT – Bienstock 

e Royne (2010). 

 

 

 

 

 

3.9 Preço do Serviço Logístico. – 

Rao et al (2011) e Leuschener, 

Lambert e Knemeyer (2012). 

 

 

 

 

 

3.10 Nível de Satisfação – 

Lisinska-Kusnierrz e Gajewska 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 - A qualidade do pessoal que 

tenho contato, a qualidade da 

informação que recebo e qualidade 

na tomada do meu pedido 

influenciam a minha satisfação em 

relação à empresa. 

 

3.8 – A disponibilidade de 

ferramentas tecnológicas, como 

poder comprar e gerenciar os meus 

pedidos via web site da empresa, me 

farão comprar mais frequentemente 

desta empresa. 

 

3.9 – Desde que a qualidade do 

serviço logístico atenda as minhas 

expectativas, caso tivesse que pagar 

por este serviço prestado, isto não 

afetaria a minha decisão de compra 

se fosse um preço adequado ao 

mercado. 

 

3.10 - Quanto mais alto o nível da 

qualidade dos serviços logísticos 

prestados, mais alta é a minha 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

oitava posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) A satisfação da nossa 

empresa deve ser mais alta, 

quanto mais alto for o nível 
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3.11 Satisfação e Logística - 

Byrne e Markham (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Satisfação e Logística – 

Byrme e Markham (1993) 

 

 

 

 

satisfação com a empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1 - Comprar desta empresa tem 

sido uma boa experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2 – Devido esta empresa ter 

atingido a minha expectativa estarei 

indicando esta empresa para outras 

empresas. 

 

 

de qualidade dos serviços 

logísticos prestados. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

sétima posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

8) A nossa empresa deve 

considerar que comprar desta 

empresa fornecedora tem sido 

uma boa experiência. 

Considerando os pesos 

atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

nona posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

9) A empresa fornecedora 

deve atingir a expectativa da 

nossa empresa, para portanto 

estarmos indicando a empresa 

fornecedora para outras 

empresas. Considerando os 
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3.11 Satisfação e Logística - 

Byrne e Markham (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3 – A qualidade dos serviços 

logísticos desta empresa afetam a 

minha satisfação, por isto farei mais 

negócios com esta empresa nos 

próximos anos. 

pesos atribuídos pelos clientes e 

colaboradores do  fornecedor de 

óleos lubrificantes para este 

item, nas dez entrevistas 

realizadas, classificou-se na 

décima posição,  desta maneira 

incluiu-se no instrumento final 

para  pesquisa descritiva. 

 

10) A qualidade dos serviços 

logísticos desta empresa 

fornecedora deve afetar o 

nível de satisfação da nossa 

empresa, para que possamos 

realizar negócios com esta 

empresa fornecedora nos 

próximos anos. Considerando 

os pesos atribuídos pelos 

clientes e colaboradores do  

fornecedor de óleos 

lubrificantes para este item, nas 

dez entrevistas realizadas, 

classificou-se na quinta 

posição,  desta maneira incluiu-

se no instrumento final para  

pesquisa descritiva. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DA 

PRIMEIRA FASE DA PESQUISA – CLIENTES ÓLEOS LUBRIFICANTES 
(Critérios para o Serviço Logístico do Fornecedor de Lubrificantes) 

 

 

 

 

Bloco 1: Dados do Respondente 

 

Nome (opcional):_______________________________________________________________  

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.): _______________________________ 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.): _________________________________________ 

Tempo na função: (  ) até 2 anos  (  ) Entre 2 e 5 anos  (  ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (  ) até 2 anos  (  ) Entre 2 e 5 anos  (  ) Acima de 5 anos 

 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

 

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: _________________________________________________________ 

Município: _____________________________________________  UF: _______________   

 

Número de empregados da empresa em 2014 (classificação utilizada pelo IBGE): 

(  ) até 9 empregados 

(  ) 10 a 49 empregados 

(  ) 50 A 249 e mais empregados 

(  ) 250 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2013 (classificação do BNDES – Circular 34/2011): 

(  ) menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

(  ) entre R$ 2,,4  milhões e R$ 16,0 milhões 

(  ) entre R$ 16,0  milhões e R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,,4  milhões e R$ 300,0 milhões 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

 

Distribuição de compras (em quantidades aproximadas) 

 

a) Compras dentro do estado     

 

(  ) Até 30% 

(  ) Entre 31 e 60% 

(  ) Acima de 60% 

 

Principais produtos comprados: _________________________________________________ 

 

Tempo total de atendimento do ciclo do pedido (da compras à entrega do produto): ______________ dias  
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b) Compras Interestaduais  

 

(  ) Até 30% 

(  ) Entre 31 e 60% 

(  ) Acima de 60% 

 

Principais produtos comprados: _________________________________________________ 

 

Tempo total de atendimento do ciclo do pedido (da compra até à entrega do produto): ____________ dias  

 

Principais estados que compra: __________________________________________________ 

 

 

 

 

Bloco 3: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes para descrever a 

Qualidade do Serviço Logístico que a sua empresa recebe do seu fornecedor de óleos 

lubrificantes. Favor atribuir uma nota de 01 à 10 para os critérios listados abaixo,  que estarão 

sendo utilizados para avaliar a qualidade do serviço logístico prestado à sua empresa. Será 

atribuída nota 0 (zero) às questões que forem deixadas em branco. 

 

 

 1      10 

Menos 

Importante 

 Mais importante 

 

 

 

CRITÉRIO PARA ANALISE DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

01 Qualidade do Contato Pessoal 

Os funcionários da empresa fornecedora devem 

ser cordiais no atendimento. 

 

 

Os funcionários da empresa fornecedora devem 

demonstrar disposição para resolver os 

problemas que surgem referente aos pedidos 

realizados. 

 

Os funcionários da empresa fornecedora devem 

demonstrar ter capacidade para auxiliar quando 

surgem problemas com os pedidos realizados. 

 

02 
Quantidade Atendida do 

Pedido 

A empresa fornecedora deve frequentemente  

aceitar as quantidades exatas solicitadas dos 

pedidos. 

 

A empresa fornecedora deve limitar os pedidos 

em uma quantidade máxima por produtos. 

 

 

Os produtos solicitados devem estar disponíveis 

a pronta entrega. 
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03 Qualidade da Informação 

A qualidade das informações disponíveis sobre 

os produtos deve ser adequada. 

 

 

A comunicação da empresa fornecedora deve ser 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

mudanças de preços. 

 

A comunicação da empresa fornecedora deve ser 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

atrasos da entrega. 

 

A comunicação da empresa fornecedora deve ser 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

substituições de produtos. 

 

As informações disponibilizadas pela empresa 

fornecedora sobre os pedidos, devem ser 

confiáveis. 

 

04 Procedimentos do Pedido 

A empresa fornecedora deve ser eficaz nas 

alterações de pedidos no que se refere a 

quantidade de produtos. 

 

A empresa fornecedora deve ser eficaz nas 

alterações de pedidos no que se refere a 

mudanças de produtos. 

 

A empresa fornecedora deve ser eficaz nas 

alterações de pedidos no que se refere a 

devoluções de produtos. 

 

Deve ser mais fácil fazer um pedido para esta 

empresa fornecedora do que para outros 

fornecedores. 

 

 

A empresa fornecedora deve se ágil na 

confirmação do pedido. 

 

05 Precisão do Pedido 

A entrega da empresa deve ser precisa no que se 

refere aos produtos que foram solicitados. 

 

Os produtos que foram solicitados alteração 

depois do pedido realizado, devem ser entregues 

conforme acordado. 

 

A empresa fornecedora deve entregar os pedidos 

sem substituir por produtos que não foram 

solicitados. 

 

06 Condição do Pedido 

Os produtos devem ser entregues pela empresa 

fornecedora em perfeito estado. 

 

As embalagens que contém os produtos não 

devem ser danificadas durante o transporte. 

 

07 Qualidade do Pedido 

Os produtos recebidos na entrega devem estar 

adequados para comercialização. 

 

Os produtos devem estar conforme a qualidade 

técnica especificada no pedido. 

 

Os produtos devem ser entregues dentro do 

prazo de validade. 
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08 
Resolução de discrepância do 

Pedido 

Os procedimentos da empresa fornecedora para 

correção de problemas de qualidade de produtos 

devem ser eficientes. 

 

Os procedimentos da empresa fornecedora para 

correção de problemas de quantidade de 

produtos devem ser eficientes. 

 

Os procedimentos da empresa fornecedora para 

correção de problemas de erros de produtos 

devem ser eficientes. 

 

Devem ser adequadas as ações tomadas pela 

empresa fornecedora para resolver problemas de 

qualidade de produtos. 

 

Devem ser adequadas as ações tomadas pela 

empresa fornecedora para resolver problemas de 

quantidade de produtos. 

 

A política e procedimento de devolução de 

produtos da empresa fornecedora deve ser 

eficiente. 

 

09 Pontualidade 

O período entre colocar o pedido e o 

recebimento do pedido deve ser adequado as 

necessidades da sua empresa. 

 

O prazo informado no momento do pedido para 

entrega das mercadorias deve ser respeitado. 

 

O prazo para entrega de produtos solicitados 

com urgência deve ser adequado. 

 

O tempo que a empresa fornecedora utiliza para 

resolução das pendências dos pedidos deve ser 

de acordo com o praticado por outros 

fornecedores. 
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Bloco 4: Esta parte do questionário refere-se às capabilidades logísticas que a empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes apresenta, isto é as habilidades que a empresa fornecedora 

de óleos lubrificantes possui de utilizar recursos e competências na busca de fornecer um 

serviço logístico de qualidade para a sua empresa. Assinale com um “x” a alternativa que 

melhor corresponde à situação de acordo com a escala abaixo. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6  

Discordo 

Totalmente 

 Concordo 

Totalmente 

 

 

Capabilidades logísticas que empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes deve apresentar, para prestar um melhor 

serviço logístico... 

Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

A empresa fornecedora deve disponibilizar informações 

adequadas sobre a entrega das mercadorias quando da 

negociação do seu pedido. 

 

      

2 

A empresa fornecedora deve disponibilizar informações 

confiáveis sobre a entrega das mercadorias quando da 

negociação do seu pedido. 

 

      

3 

A empresa fornecedora após o faturamento do pedido 

deve disponibilizar informações sobre o status da entrega. 

 

      

4 

A empresa fornecedora após a entrega do pedido, deve 

entrar em contato para verificar a qualidade do serviço 

logístico prestado. 

 

      

5 

A empresa fornecedora após a entrega do pedido, deve 

entrar em contato para verificar se as mercadorias foram 

entregues em condições adequadas para comercialização. 

 

      

6 

A velocidade de entrega das mercadorias, depois que o 

pedido foi solicitado, deve ser mais rápida do que a 

praticada por outros fornecedores. 

 

      

7 

A empresa fornecedora deve atender exatamente as datas 

de entrega acordadas. 

 

      

8 

A empresa fornecedora deve atender exatamente as 

quantidades de produtos solicitadas. 

 

      

9 

A empresa fornecedora deve ser hábil às necessidades 

dos seus clientes em relação aos serviços logísticos 

prestados. 

      

10 
A empresa fornecedora deve ser flexível no que se refere 

a quantidade de mercadorias. 
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11 

A empresa fornecedora deve ser flexível no que se refere 

ao prazo de entregas de mercadorias. 

 

      

12 

A empresa fornecedora deve ser pró-ativa na busca de 

soluções para problemas logísticos antes de eles 

ocorrerem. 

 

      

13 

A empresa fornecedora deve possuir capacidade de 

desenvolver soluções logísticas criativas para situações 

de emergência, tais como disponibilizar uma pronta 

entrega para atender uma falta de mercadoria não prevista 

na sua empresa. 

      

14 

A frota de veículos que realiza a entrega das mercadorias 

deve ser nova, isto é, ter menos de 03 anos de uso. 

 

      

15 

A empresa fornecedora deve ter preocupação com 

atualização dos seus equipamentos que são utilizados nas 

entregas. 

 

      

16 

Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas 

entregas de mercadorias devem ser treinados no serviço 

que realizam. 

 

      

17 

Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas as 

entregas de mercadorias devem ser competentes no 

serviço que realizam. 

 

      

18 

O serviço logístico da empresa fornecedora deve ser 

diferenciado em relação aos seus outros fornecedores. 

 

      

19 

A empresa fornecedora deve atender os pedidos de 

mercadorias em qualquer parte do território brasileiro. 

 

      

20 

A empresa fornecedora deve buscar integrar informações 

na busca de melhorar a qualidade do serviço logístico 

prestado. 

 

      

21 

A empresa fornecedora deve buscar trocar informações 

na busca de melhorar a qualidade do serviço logístico 

prestado. 

 

      

22 

A empresa fornecedora deve disponibilizar website para 

que se possa realizar os pedidos via internet. 

 

      

23 

A empresa fornecedora deve disponibilizar website para 

que se possa acompanhar o status de entrega do pedido 

via internet. 

      

24 

A empresa fornecedora deve disponibilizar website para 

que se possa cancelar o pedido via internet. 
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Bloco 5: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes para identificar se a 

satisfação da sua empresa foi alcançada em relação aos serviços logísticos que recebeu da  

empresa fornecedora de óleos lubrificantes, independente se o serviço logístico é terceirizado 

ou próprio da empresa. Favor atribuir uma nota de 01 à 10 para os critérios listados abaixo,  

que estarão sendo utilizados para avaliar a satisfação da sua empresa em relação aos serviços 

logísticos prestados pelo seu fornecedor de óleos lubrificantes. Será atribuída nota 0 (zero) às 

questões que forem deixadas em branco. 

 

 

 1      10 

Menos 

Importante 

 

 Mais importante 

 

Para identificar se a satisfação da nossa empresa foi alcançada... 

CRITÉRIO PARA ANALISE DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

01 Serviço Logístico e Satisfação 

Os serviços logísticos prestados pela empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes deve 

influenciar a satisfação da nossa empresa. 

 

 

Os serviços logísticos prestados pela empresa 

fornecedora devem ser exatamente o que a nossa 

empresa necessita. 

 

 

A empresa fornecedora deve ser uma das 

melhores na prestação de serviços logísticos.  

 

 

02 
Paradigma da desconformidade 

de expectativas 

A nossa empresa deve ficar satisfeita com o 

serviço logístico prestado pela empresa 

fornecedora quando esta atende as expectativas 

da nossa empresa. 

 

 

A nossa empresa deve ficar satisfeita com o 

serviço logístico prestado pela empresa 

fornecedora quando esta supera as expectativas 

da nossa empresa. 

 

 

03 
Disponibilidade do Produto e 

Prazo de Entrega 

A nossa empresa deve estar satisfeita quando a 

empresa fornecedora entrega a quantidade de 

mercadoria acordada no pedido. 

 

 

A nossa empresa deve estar satisfeita quando a 

empresa fornecedora entrega o pedido no prazo 

acordado. 

 

 

04 Comunicação com o Cliente 

A nossa empresa deve estar satisfeita com a 

empresa fornecedora independente dos serviços 

de pós-vendas que possa nos fornecer. 
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05 Reclamações dos Clientes 

As expectativas da nossa empresa devem ser 

atendidas quando a empresa fornecedora nos dá 

retorno das reclamações que efetuamos sobre os 

serviços logísticos prestados. 

 

06 Flexibilidade Logística 

A satisfação da nossa empresa deve ser 

influenciada quando percebemos que a empresa 

fornecedora pode atender de forma eficiente as 

nossas necessidades de produtos. 

 

A satisfação da nossa empresa deve ser 

influenciada quando percebemos que a empresa 

fornecedora pode atender de forma mais rápida 

do que os outros fornecedores as nossas 

necessidades de produtos. 

 

 

07 
Ferramentas de Tecnologia da 

Informação 

A disponibilidade de um website para realizar os 

nossos pedidos via internet, deve nos fazer 

comprar mais frequentemente desta empresa 

fornecedora. 

 

A disponibilidade de um website para gerenciar 

os nossos pedidos via internet, deve nos fazer 

comprar mais frequentemente desta empresa 

fornecedora. 

 

08 Preço do Serviço Logístico 

A nossa empresa deve pagar pelo serviço 

logístico prestado desde que a qualidade deste 

serviço logístico supere as nossas expectativas. 

 

A nossa empresa deve pagar pelo serviço 

logístico prestado desde que o serviço logístico 

atenda eficazmente as nossas necessidades de 

estoques. 

 

09 Nível de Satisfação 

A satisfação da nossa empresa deve ser mais 

alta, quanto mais alto for o nível de qualidade 

dos serviços logísticos prestados. 

 

Os serviços logísticos da empresa fornecedora 

devem atender as necessidades da nossa 

empresa. 

 

A nossa empresa deve considerar excelente o 

serviço logístico da empresa fornecedora. 

 

10 Satisfação e Logística 

A nossa empresa deve considerar que comprar 

desta empresa fornecedora tem sido uma boa 

experiência. 

 

A empresa fornecedora deve atingir a 

expectativa da nossa empresa, para portanto 

estarmos indicando a empresa fornecedora para 

outras empresas. 

 

A qualidade dos serviços logísticos desta 

empresa fornecedora  deve afetar o nível de 

satisfação da nossa empresa, para que possamos 

realizar negócios com esta empresa fornecedora 

nos próximos anos. 
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Bloco 6: Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas 

respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração. 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DA 

PRIMEIRA FASE DA PESQUISA – PRODUTOR DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 
(Critérios para Avaliar a Percepção dos Clientes) 

 

 

 

 

Bloco 1: Dados do Respondente 

 

Nome (opcional): _______________________________________________________________  

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.): _______________________________ 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.): _________________________________________ 

Tempo na função: (  ) até 2 anos  (  ) Entre 2 e 5 anos  (  ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (  ) até 2 anos  (  ) Entre 2 e 5 anos  (  ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

 

Nome da Empresa: ___________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: __________________________________________________________ 

Município: _____________________________________________  UF: ________________   

 

Número de empregados da empresa em 2014 (classificação utilizada pelo IBGE): 

(  ) até 9 empregados 

(  ) 10 a 49 empregados 

(  ) 50 A 249 e mais empregados 

(  ) 250 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2013 (classificação do BNDES – Circular 34/2011): 

(  ) menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

(  ) entre R$ 2,,4  milhões e R$ 16,0 milhões 

(  ) entre R$ 16,0  milhões e R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,,4  milhões e R$ 300,0 milhões 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

Distribuição e vendas (em quantidades aproximadas) 

 

a) Mercado interno     

 

(  ) Até 30% 

(  ) Entre 31 e 60% 

(  ) Acima de 60% 

 

Principais produtos vendidos: ___________________________________________________ 

 

Tempo total de atendimento do ciclo do pedido (do recebimento à entrega do produto): ___________ dias  
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b) Mercado externo  

 

(  ) Até 30% 

(  ) Entre 31 e 60% 

(  ) Acima de 60% 

 

Principais produtos vendidos: ___________________________________________________ 

 

Tempo total de atendimento do ciclo do pedido (do recebimento à entrega do produto): ___________ dias  

 

Principais países clientes: ______________________________________________________ 

 

 

 

Bloco 3: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes para descrever a 

Qualidade do Serviço Logístico que a sua empresa estará prestando ao cliente, independente 

se o serviço logístico é contratado (terceirizado) ou próprio. Os itens foram desenvolvidos no 

formato de buscar a percepção do seu cliente. Favor atribuir uma nota de 01 à 10 para os 

critérios listados abaixo,  que estarão sendo utilizados para avaliar a qualidade do serviço 

logístico prestado pela sua empresa. Será atribuída nota 0 (zero) às questões que forem 

deixadas em branco. 

 

 

 1      10 

Menos 

Importante 

 Mais importante 

 

 

 

CRITÉRIO PARA ANALISE DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

01 Qualidade do Contato Pessoal 

Os funcionários da empresa fornecedora são 

cordiais no atendimento. 

 

 

Os funcionários da empresa fornecedora 

demonstram disposição para resolver os 

problemas que surgem referente aos pedidos 

realizados. 

 

Os funcionários da empresa fornecedora 

demonstram ter capacidade para auxiliar quando 

surgem problemas com os pedidos realizados. 

 

02 
Quantidade Atendida do 

Pedido 

A empresa fornecedora frequentemente  aceita as 

quantidades exatas solicitadas dos pedidos. 

 

A empresa fornecedora limita pedidos em uma 

quantidade máxima por produto. 

 

 

Os produtos solicitados estão disponíveis a 

pronta entrega. 
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03 Qualidade da Informação 

A qualidade das informações disponíveis sobre 

os produtos é adequada. 

 

 

A comunicação da empresa fornecedora é 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

mudanças de preços. 

 

 

A comunicação da empresa fornecedora é 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

atrasos da entrega. 

 

 

A comunicação da empresa fornecedora é 

eficiente no que se refere aos assuntos sobre 

substituições de produtos. 

 

 

As informações disponibilizadas pela empresa 

fornecedora sobre os pedidos são confiáveis. 

 

04 Procedimentos do Pedido 

A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de 

pedidos no que se refere a quantidades de 

produtos. 

 

A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de 

pedidos no que se refere a mudanças de 

produtos. 

 

A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de 

pedidos no que se refere a devoluções de 

produtos. 

 

É mais  fácil fazer um pedido para esta empresa 

fornecedora do que para outros fornecedores. 

 

A empresa fornecedora é ágil na confirmação do 

pedido. 

 

05 Precisão do Pedido 

A entrega da empresa fornecedora é precisa no 

que se refere aos produtos que foram solicitados. 

 

Os produtos que foram solicitados alteração 

depois do pedido realizado,  foram entregues 

conforme acordado. 

 

A empresa fornecedora entrega os pedidos sem 

substituir por produtos que não foram 

solicitados. 

 

06 Condição do Pedido 

Os produtos são entregues pela empresa 

fornecedora em perfeito estado. 

 

As embalagens que contém os produtos não são 

danificadas durante o transporte. 

 

07 Qualidade do Pedido 

Os produtos recebidos na entrega estão 

adequados para comercialização. 

 

Os produtos estão conforme a qualidade técnica 

especificada no pedido. 

 

Os produtos são entregues dentro do prazo de 

validade. 
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08 
Resolução de discrepância do 

Pedido 

Os procedimentos da empresa fornecedora para 

correção de problemas de qualidade de produtos 

são eficientes. 

 

Os procedimentos da empresa fornecedora para 

correção de problemas de quantidade de 

produtos são eficientes. 

 

Os procedimentos da empresa fornecedora para 

correção de problemas de erros de produtos são 

eficientes. 

 

São adequadas as ações tomadas pela empresa 

fornecedora para resolver problemas de 

qualidade de produtos. 

 

São adequadas as ações tomadas pela empresa 

fornecedora para resolver problemas de 

quantidade de produtos. 

 

A política e o procedimento de devolução de 

produtos da empresa fornecedora é eficiente. 

 

09 Pontualidade 

O período entre colocar o pedido e o 

recebimento do pedido é adequado as 

necessidades da sua empresa. 

 

O prazo informado no momento do pedido para 

entrega das mercadorias foi respeitado. 

 

O prazo para entrega de produtos solicitados 

com urgência é adequado. 

 

O tempo que a empresa fornecedora utiliza para 

resolução das pendências dos pedidos é de 

acordo com o praticado por outros fornecedores. 
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Bloco 4: Esta parte do questionário refere-se às capabilidades logísticas da sua empresa, isto é 

habilidades que a sua empresa possui de utilizar recursos e competências na busca de fornecer 

um serviço logístico de qualidade para os seus clientes. Os itens foram desenvolvidos no 

formato de buscar a percepção do seu cliente. Assinale com um “x” a alternativa que melhor 

corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo. 

 

 

 1 2 3 4 5 6  

Discordo 

Totalmente 

 Concordo 

Totalmente 

 

 

Capabilidades logísticas que a sua empresa (fornecedora) 

necessita, para prestar um melhor serviço logístico aos 

clientes... 

Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

A empresa fornecedora disponibiliza informações 

adequadas sobre a entrega das mercadorias quando da 

negociação do pedido. 

 

      

2 

A empresa fornecedora disponibiliza informações 

confiáveis sobre a entrega das mercadorias quando da 

negociação do pedido. 

 

      

3 

A empresa fornecedora após o faturamento do pedido 

disponibiliza informações sobre o status da entrega. 

 

      

4 

A empresa fornecedora após a entrega do pedido, entra 

em contato para verificar a qualidade do serviço logístico 

prestado.  

 

      

5 

A empresa fornecedora após a entrega do pedido, entra 

em contato para verificar se as mercadorias foram 

entregues em condições adequadas para comercialização. 

 

 

      

6 

A velocidade de entrega das mercadorias, depois que o 

pedido foi solicitado, é mais rápida do que a praticada por 

outros fornecedores. 

 

      

7 

A empresa fornecedora consegue atender exatamente as 

datas de entrega acordadas.  

 

      

8 

A empresa fornecedora consegue atender exatamente as 

quantidades de produtos solicitadas. 

 

      

9 

A empresa fornecedora é hábil às necessidades dos seus 

clientes em relação aos serviços logísticos prestados. 

 

      

10 
A empresa fornecedora apresenta ser flexível no que se 

refere a quantidade de mercadorias. 
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11 

A empresa fornecedora apresenta ser flexível no que se 

refere ao prazo de entregas de mercadorias. 

 

      

12 

A empresa fornecedora é pró-ativa na busca de soluções 

para problemas logísticos antes de eles ocorrerem. 

 

      

13 

A empresa fornecedora possui capacidade de desenvolver 

soluções logísticas criativas para situações de 

emergência, tais como disponibilizar uma  pronta entrega 

para atender uma falta de mercadoria não prevista na sua 

empresa. 

      

14 

A frota de veículos que realiza a entrega das mercadorias 

é nova, isto é,  tem menos de 03 anos de uso. 

 

      

15 

A empresa fornecedora demonstra ter preocupação com 

atualização dos seus equipamentos que são utilizados nas 

entregas. 

 

      

16 

Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas 

entregas de mercadorias são treinados no serviço que 

realizam. 

 

      

17 

Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas as 

entregas de mercadorias são competentes  no serviço que 

realizam. 

 

      

18 

O serviço logístico da empresa fornecedora é 

diferenciado em relação aos seus outros fornecedores. 

 

      

19 

A empresa fornecedora pode atender os pedidos de 

mercadorias em qualquer parte do território brasileiro. 

 

      

20 

A empresa fornecedora busca integrar informações na 

busca de melhorar a qualidade do serviço logístico 

prestado. 

 

      

21 

A empresa fornecedora busca trocar informações na 

busca de melhorar a qualidade do serviço logístico. 

 

      

22 

A empresa fornecedora disponibiliza website para que se 

possa realizar os pedidos via internet.  

 

      

23 

A empresa fornecedora disponibiliza website para que se 

possa acompanhar o status de entrega  do pedido via 

internet. 

 

      

24 

A empresa fornecedora disponibiliza website para que se 

possa cancelar o pedido via internet. 
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Bloco 5: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes para identificar a 

satisfação do cliente em relação aos serviços logísticos que recebeu da sua empresa, 

independente se o serviço logístico é contratado (terceirizado) ou próprio. Os itens foram 

desenvolvidos no formato de buscar a percepção do seu cliente. Favor atribuir uma nota de 01 

à 10 para os critérios listados abaixo,  que estarão sendo utilizados para avaliar a satisfação do 

seu cliente em relação aos serviços logísticos prestados. Será atribuída nota 0 (zero) às 

questões que forem deixadas em branco. 

 

 

 1      10 

Menos 

Importante 

 Mais importante 

 

 

CRITÉRIO PARA ANALISE DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

01 Serviço Logístico e Satisfação 

Os serviços logísticos prestados pela empresa 

fornecedora de óleos lubrificantes influenciam a 

satisfação da nossa empresa. 

 

Os serviços logísticos prestados pela empresa 

fornecedora são exatamente o que a nossa 

empresa necessita. 

 

A empresa fornecedora é uma das melhores na 

prestação de serviços logísticos.  

 

 

02 
Paradigma da desconformidade 

de expectativas 

A nossa empresa fica satisfeita com o serviço 

logístico prestado pela empresa fornecedora 

quando esta atende as expectativas da nossa 

empresa. 

 

 

A nossa empresa fica satisfeita com o serviço 

logístico prestado pela empresa fornecedora 

quando esta supera as expectativas da nossa 

empresa. 

 

 

03 
Disponibilidade do Produto e 

Prazo de Entrega 

A nossa empresa se considera satisfeita quando a 

empresa fornecedora entrega a quantidade de 

mercadoria acordada no pedido. 

 

 

A nossa empresa se considera satisfeita quando a 

empresa fornecedora entrega o pedido no prazo 

acordado. 

 

 

04 Comunicação com o Cliente 

A nossa empresa está satisfeita com a empresa 

fornecedora independente dos serviços de pós-

vendas que ela possa nos fornecer. 

 

 

05 Reclamações dos Clientes 

As expectativas da nossa empresa são atendidas 

quando a empresa fornecedora nos dá retorno 

das reclamações que efetuamos sobre os serviços 

logísticos prestados. 
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06 Flexibilidade Logística 

A satisfação da nossa empresa é influenciada 

quando percebemos que a empresa fornecedora 

pode atender de forma eficiente as nossas 

necessidades de produtos. 

 

A satisfação da nossa empresa é influenciada 

quando percebemos que a empresa fornecedora 

pode atender de forma mais rápida do  que os 

outros fornecedores as nossas necessidades de 

produtos. 

 

07 
Ferramentas de Tecnologia da 

Informação 

A disponibilidade de um website para realizar os 

nossos pedidos via internet, nos farão comprar 

mais frequentemente desta empresa fornecedora. 

 

A disponibilidade de um website para gerenciar 

os nossos pedidos via internet, nos farão comprar 

mais frequentemente desta empresa fornecedora. 

 

08 Preço do Serviço Logístico 

A nossa empresa pagaria pelo serviço logístico 

prestado desde que a qualidade deste serviço 

logístico supere as nossas expectativas. 

 

A nossa empresa pagaria pelo serviço logístico 

prestado, desde que o serviço logístico atenda 

eficazmente as nossas necessidades de estoques. 

 

 

09 Nível de Satisfação 

A satisfação da nossa empresa é mais alta, 

quanto mais alto for o nível da qualidade dos 

serviços logísticos prestados. 

 

Os serviços logísticos da empresa fornecedora 

atendem às necessidades da nossa empresa. 

 

A nossa empresa considera excelente o serviço 

logístico da empresa fornecedora. 

 

10 Satisfação e Logística 

A nossa empresa considera que comprar desta 

empresa fornecedora tem sido uma boa 

experiência. 

 

A empresa fornecedora atingiu a expectativa da 

nossa empresa, portanto estaremos indicando a 

empresa fornecedora para outras empresas. 

 

A qualidade dos serviços logísticos desta 

empresa fornecedora afetam o nível de satisfação 

da nossa empresa, por isto faremos negócios 

com esta empresa fornecedora nos próximos 

anos. 
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Bloco 6: Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas 

respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração. 
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APÊNDICE D - TABELA DE CODIFICAÇÃO DOS ITENS DA PRIMEIRA FASE DA 

PESQUISA 

 

CONTRUCTO QUALIDADE DO SERVIÇO LOGÍSTICO (QSL) 

CÓDIGO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM 

QSL01_F1 Os funcionários da empresa fornecedora são cordiais no atendimento. 

QSL02_F1 
Os funcionários da empresa fornecedora demonstram disposição para 

resolver os problemas que surgem referente aos pedidos realizados. 

QSL03_F1 
Os funcionários da empresa fornecedora demonstram ter capacidade 

para auxiliar quando surgem problemas com os pedidos realizados. 

QSL04_F1 
A empresa fornecedora frequentemente  aceita as quantidades exatas 

solicitadas dos pedidos. 

QSL05_F1 
A empresa fornecedora limita pedidos em uma quantidade máxima por 

produto. 

QSL06_F1 Os produtos solicitados estão disponíveis a pronta entrega. 

QSL07_F1 A qualidade das informações disponíveis sobre os produtos é adequada. 

QSL08_F1 
A comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere aos 

assuntos sobre mudanças de preços. 

QSL09_F1 
A comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere aos 

assuntos sobre atrasos da entrega. 

QSL10_F1 
A comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere aos 

assuntos sobre substituições de produtos. 

QSL11_F1 
As informações disponibilizadas pela empresa fornecedora sobre os 

pedidos são confiáveis. 

QSL12_F1 
A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que se 

refere a quantidades de produtos. 
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QSL13_F1 
A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que se 

refere a mudanças de produtos. 

QSL14_F1 
A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que se 

refere a devoluções de produtos. 

QSL15_F1 
É mais  fácil fazer um pedido para esta empresa fornecedora do que 

para outros fornecedores. 

QSL16_F1 A empresa fornecedora é ágil na confirmação do pedido. 

QSL17_F1 
A entrega da empresa fornecedora é precisa no que se refere aos 

produtos que foram solicitados. 

QSL18_F1 
Os produtos que foram solicitados alteração depois do pedido realizado,  

foram entregues conforme acordado. 

QSL19_F1 
A empresa fornecedora entrega os pedidos sem substituir por produtos 

que não foram solicitados. 

QSL20_F1 Os produtos são entregues pela empresa fornecedora em perfeito estado. 

QSL21_F1 
As embalagens que contém os produtos não são danificadas durante o 

transporte. 

QSL22_F1 
Os produtos recebidos na entrega estão adequados para 

comercialização. 

QSL23_F1 Os produtos estão conforme a qualidade técnica especificada no pedido. 

QSS24_F1 Os produtos são entregues dentro do prazo de validade. 

QSL25_F1 
Os procedimentos da empresa fornecedora para correção de problemas 

de qualidade de produtos são eficientes. 

QSL26_F1 
Os procedimentos da empresa fornecedora para correção de problemas 

de quantidade de produtos são eficientes. 
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QSL27_F1 
Os procedimentos da empresa fornecedora para correção de problemas 

de erros de produtos são eficientes. 

QSL28_F1 
São adequadas as ações tomadas pela empresa fornecedora para resolver 

problemas de qualidade de produtos. 

QSL29_F1 
São adequadas as ações tomadas pela empresa fornecedora para resolver 

problemas de quantidade de produtos. 

QSL30_F1 
A política e o procedimento de devolução de produtos da empresa 

fornecedora é eficiente. 

QSL31_F1 
O período entre colocar o pedido e o recebimento do pedido é adequado 

as necessidades da sua empresa. 

QSL32_F1 
O prazo informado no momento do pedido para entrega das mercadorias 

foi respeitado. 

QSL33_F1 O prazo para entrega de produtos solicitados com urgência é adequado. 

QSL34_F1 

O tempo que a empresa fornecedora utiliza para resolução das 

pendências dos pedidos é de acordo com o praticado por outros 

fornecedores. 

 

CONSTRUCTO CAPABILIDADES LOGÍSTICA (CL) 

CÓDIGO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM 

CL01_F1 
A empresa fornecedora disponibiliza informações adequadas sobre a 

entrega das mercadorias quando da negociação do pedido. 

CL02_F1 
A empresa fornecedora disponibiliza informações confiáveis sobre a 

entrega das mercadorias quando da negociação do pedido. 

CL03_F1 
A empresa fornecedora após o faturamento do pedido disponibiliza 

informações sobre o status da entrega. 

CL04_F1 
A empresa fornecedora após a entrega do pedido, entra em contato para 

verificar a qualidade do serviço logístico prestado.  

CL05_F1 

A empresa fornecedora após a entrega do pedido, entra em contato para 

verificar se as mercadorias foram entregues em condições adequadas 

para comercialização. 



 161 

CL06_F1 
A velocidade de entrega das mercadorias, depois que o pedido foi 

solicitado, é mais rápida do que a praticada por outros fornecedores. 

CL07_F1 
A empresa fornecedora consegue atender exatamente as datas de 

entrega acordadas.  

CL08_F1 
A empresa fornecedora consegue atender exatamente as quantidades de 

produtos solicitadas. 

CL09_F1 
A empresa fornecedora é hábil às necessidades dos seus clientes em 

relação aos serviços logísticos prestados. 

CL10_F1 
A empresa fornecedora apresenta ser flexível no que se refere a 

quantidade de mercadorias. 

CL11_F1 
A empresa fornecedora apresenta ser flexível no que se refere ao prazo 

de entregas de mercadorias. 

CL12_F1 
A empresa fornecedora é pró-ativa na busca de soluções para problemas 

logísticos antes de eles ocorrerem. 

CL13_F1 

A empresa fornecedora possui capacidade de desenvolver soluções 

logísticas criativas para situações de emergência, tais como 

disponibilizar uma  pronta entrega para atender uma falta de mercadoria 

não prevista na sua empresa. 

CL14_F1 
A frota de veículos que realiza a entrega das mercadorias é nova, isto é,  

tem menos de 03 anos de uso. 

CL15_F1 
A empresa fornecedora demonstra ter preocupação com atualização dos 

seus equipamentos que são utilizados nas entregas. 

CL16_F1 
Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas entregas de 

mercadorias são treinados no serviço que realizam. 

CL17_F1 
Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas as entregas de 

mercadorias são competentes  no serviço que realizam. 

CL18_F1 
O serviço logístico da empresa fornecedora é diferenciado em relação 

aos seus outros fornecedores. 

CL19_F1 
A empresa fornecedora pode atender os pedidos de mercadorias em 

qualquer parte do território brasileiro. 
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CL20_F1 
A empresa fornecedora busca integrar informações na busca de 

melhorar a qualidade do serviço logístico prestado. 

CL21_F1 
A empresa fornecedora busca trocar informações na busca de melhorar 

a qualidade do serviço logístico. 

CL22_F1 
A empresa fornecedora disponibiliza website para que se possa realizar 

os pedidos via internet.  

CL23_F1 
A empresa fornecedora disponibiliza website para que se possa 

acompanhar o status de entrega  do pedido via internet. 

CL24_F1 
A empresa fornecedora disponibiliza website para que se possa cancelar 

o pedido via internet. 

 

CONSTRUCTO SATISFACÃO DO CLIENTE (SC) 

CÓDIGO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM 

SC01_F1 
Os serviços logísticos prestados pela empresa fornecedora de óleos 

lubrificantes influenciam a satisfação da nossa empresa. 

SC02_F1 
Os serviços logísticos prestados pela empresa fornecedora são 

exatamente o que a nossa empresa necessita. 

SC03_F1 
A empresa fornecedora é uma das melhores na prestação de serviços 

logísticos.  

SC04_F1 

A nossa empresa fica satisfeita com o serviço logístico prestado pela 

empresa fornecedora quando esta atende as expectativas da nossa 

empresa. 

SC05_F1 

A nossa empresa fica satisfeita com o serviço logístico prestado pela 

empresa fornecedora quando esta supera as expectativas da nossa 

empresa. 

SC06_F1 
A nossa empresa se considera satisfeita quando a empresa fornecedora 

entrega a quantidade de mercadoria acordada no pedido. 

SC07_F1 
A nossa empresa se considera satisfeita quando a empresa fornecedora 

entrega o pedido no prazo acordado. 

SC08_F1 
A nossa empresa está satisfeita com a empresa fornecedora 

independente dos serviços de pós-vendas que ela possa nos fornecer. 
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SC09_F1 

As expectativas da nossa empresa são atendidas quando a empresa 

fornecedora nos dá retorno das reclamações que efetuamos sobre os 

serviços logísticos prestados. 

SC10_F1 

A satisfação da nossa empresa é influenciada quando percebemos que a 

empresa fornecedora pode atender de forma eficiente as nossas 

necessidades de produtos. 

SC11_F1 

A satisfação da nossa empresa é influenciada quando percebemos que a 

empresa fornecedora pode atender de forma mais rápida do  que os 

outros fornecedores as nossas necessidades de produtos. 

SC12_F1 

A disponibilidade de um website para realizar os nossos pedidos via 

internet, nos farão comprar mais frequentemente desta empresa 

fornecedora. 

SC13_F1 

A disponibilidade de um website para gerenciar os nossos pedidos via 

internet, nos farão comprar mais frequentemente desta empresa 

fornecedora. 

SC14_F1 
A nossa empresa pagaria pelo serviço logístico prestado desde que a 

qualidade deste serviço logístico supere as nossas expectativas. 

SC15_F1 

A nossa empresa pagaria pelo serviço logístico prestado, desde que o 

serviço logístico atenda eficazmente as nossas necessidades de 

estoques. 

SC16_F1 
A satisfação da nossa empresa é mais alta, quanto mais alto for o nível 

da qualidade dos serviços logísticos prestados. 

SC17_F1 
Os serviços logísticos da empresa fornecedora atendem às necessidades 

da nossa empresa. 

SC18_F1 
A nossa empresa considera excelente o serviço logístico da empresa 

fornecedora. 

SC19_F1 
A nossa empresa considera que comprar desta empresa fornecedora tem 

sido uma boa experiência. 

SC20_F1 
A empresa fornecedora atingiu a expectativa da nossa empresa, portanto 

estaremos indicando a empresa fornecedora para outras empresas. 

SC21_F1 

A qualidade dos serviços logísticos desta empresa fornecedora afetam o 

nível de satisfação da nossa empresa, por isto faremos negócios com 

esta empresa fornecedora nos próximos anos. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DA SEGUNDA FASE DA PESQUISA - COLETA 

DE DADOS 
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APÊNDICE F – E-MAIL CONVITE PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 
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APÊNDICE G - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 01 
(Colaborador do Produtor de Óleos Lubrificantes – Realizada em 04 de Nov. de 2014) 

 

 

DWF – Então vamos fazer a entrevista semi-estruturada da primeira fase da pesquisa. Esta 

entrevista tem como finalidade buscar fazer a ferramenta final para pesquisa que envolve 

qualidade dos serviços logísticos, satisfação dos clientes e capabilidades, que será feito 

posteriormente com os clientes da sua empresa. Nesse bloco que vou apresentar agora tem os 

dados do respondente, o nome é opcional, mesmo você sendo da empresa.  Na segunda parte 

principalmente, entra as questões que vai medir os quatro constructos que nós vamos 

pesquisar, que seriam a qualidade do serviço logístico prestados pela sua empresa, as 

capabilidades logísticas que são os recursos e habilidades que a empresa tem e a satisfação do 

cliente. Como estes fatores, estes três constructos são interligados, qual o peso de um sobre 

outra na busca da satisfação, até  atingir a satisfação, se realmente comprovarmos isto 

conforme a literatura que foi pesquisada. Então na primeira parte, você vai estar respondendo 

dados do respondente, dados da empresa e no bloco 3 começa a falar sobre a qualidade dos 

serviços logísticos. Então o que é para fazer, aqui tem os critérios para analise, na descrição 

dos critérios neste bloco 3, você vai colocar um peso de 01 à 10, nota de 01 à 10 para cada 

item deste. No quarto bloco você vai dar o grau de concordância, se concordo, capabilidades 

logística que a empresa fornecedora de óleos lubrificantes deve apresentar, para prestar um 

melhor serviço logístico aos clientes, então você vai dar o grau de concordância, exemplo: A 

empresa fornecedora deve disponibilizar informações adequadas sobre a entrega das 

mercadorias quando da negociação do pedido”, se você concordar 100% que isto é uma 

informação importante para o seu cliente, você vai colocar o seis, a mas isto não é tão 

importante coloca  o um (1) e assim por diante.  O penúltimo bloco, que é o bloco cinco, neste 

bloco relaciona-se os critérios considerados importantes para identificar se a satisfação do 

cliente foi alcançada em relação aos serviços logísticos que recebeu da sua empresa, 

independente se serviço logístico é contratado, terceirizado ou próprio. Os itens foram 

desenvolvidos no formato de buscar a percepção do seu cliente. Favor atribuir uma nota de 01 

à 10, equivalente ao terceiro bloco, que estarão sendo utilizados para avaliar a satisfação do 

seu cliente em relação aos serviços logísticos prestados. Será atribuída uma nota zero para as 

questões que foram deixadas em branco. O último bloco é se você quer deixar por escrito 

algum comentário. Depois que você der as notas para os blocos, gostaria que você fizesse um 

nos 10 itens que você considera mais importante. Alguma dúvida? 

ENT1 – Não. 

DWF – Estou aqui a sua disposição. 

ENT1 - Número de empregados da empresa em 2010? Tenho que levantar lá em cima. 

DWF – Não é 2010, é 2014, é um dado que tenho que alterar. É o número atual. 

ENT1 – Estamos acima de 50, faturamento tem que pegar lá em cima também com eles. Este 

aqui, mercado interno, é a nossa participação no mercado, é isto? 

DWF – É da questão das vendas, o teu mercado você vende alguma coisa internacional? 

ENT1 – Vende um pouquinho para o Paraguai. 

DWF – Então teu mercado interno é acima de 60%. 

ENT1 – Principais produtos? Tem que colocar...? 

DWF – Coloca um ou dois principais produtos, óleo de motor, outros óleos. 

ENT1 – Posso colocar lubrificantes semi-sintéticos e hidráulicos? 

DWF – Sim. 

ENT1 – Então mercado externo até 30%? 
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DWF – Sim. 

ENT1 – Tudo sobre  transportadora, só sobre logística? 

DWF – Sim, a sua visão no que impacta na qualidade dos serviços logísticos, quais destes 

itens são importantes, qual o peso que você acredita que dentro da qualidade dos serviços 

logísticos que a empresa vai estar prestando, pode medir. 

ENT1 – No caso deste aqui, a empresa fornecedora limita pedidos em uma quantidade 

máxima de produto, aqui nós não temos problemas com isto, todos os produtos solicitados 

para coleta, a empresa sempre coletou. 

DWF – Então isto é uma coisa que você não acha importante. 

ENT1 – Zero? 

DWF – Pode colocar zero ou 01. 

DWF – Agora, destes itens marca os dez que você considera mais importante, pode fazer um 

“X” do lado. 

ENT1 - Estes daqui? O que eu dei nota? 

DWF – Os que você deu nota, os dez que você considera mais importante. Se quiser pode 

numerar um, dois..., para não se perder, mas somente dez. Não só desta folha. 

DWF – Este quarto bloco é capabilidade logística, entende-se capabilidade logística todas as 

partes de recursos e habilidades, na realidade na literatura encontra-se muito capacidades. 

Mas as capabilidades é um termo mais de operações, está vindo sendo utilizado mais no 

Brasil hoje, lá fora estudos com mais de 10 anos você encontra isto, no Brasil começou 

aparecer alguns trabalhos falando capabilidades de operações, capabilidades logísticas. Então 

capabilidades ela soma recursos e habilidades, o que é isto, caminhão bonito com motorista 

treinado. Então isto seria um recurso e habilidade, a habilidade da empresa de estar 

entregando bem, ter um bom atendimento, recursos da empresa considerado importantes, fica 

dentro disto. Então a pergunta, esta parte do questionário refere-se às capabilidades logísticas 

da sua empresa, isto é habilidades que a sua empresa possui de utilizar recursos e 

competências, no caso vocês produtores de lubrificantes, na busca de fornecer um serviço 

logístico de qualidade para os seus clientes. Os itens foram desenvolvidos no formato de 

buscar a percepção do seu cliente. Assinale com um “X” a alternativa que melhor corresponde 

à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo. Então a pergunta, capabilidades 

logísticas que a sua empresa (fornecedora) necessita, para prestar um melhor serviço logístico 

aos clientes, o que você considera, dando um grau de concordância de 01 à 06, no mesmo 

formato depois que você terminar... 

ENT1 – Marca os 10. 

DWF – Marca os 10 que você considera os mais importantes. 

ENT1 – Isto aqui é relacionado a minha atualidade? A empresa fornecedora consegue atender 

exatamente as datas de entregas acordadas, se o meu fornecedor hoje... 

DWF – Não, você vai atender as datas de entregas, isto significa a empresa fornecedora, 

quem é a empresa fornecedora, é você... 

ENT1 – Somos nós... 

DWF – Consegue atender exatamente as datas de entregas acordadas com quem? Com o teu 

cliente. 

ENT1 – Etendi. 

DWF – Significa, é importante perguntar isto para o teu cliente? Você concorda que é 

importante perguntar isto para o teu cliente?  

ENT1 – O duro que no nosso segmento tudo é para ontem, neste ramo de lubrificantes tudo é 

para ontem, o cara coloca o pedido hoje e quer ter recebido ontem. 

DWF – É verdade. 

ENT1 – Esta aqui eu marquei errado, posso passar um corretivo? 

DWF – Pode passar um corretivo e coloca uma observação. 
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ENT1 – Pois depois que você falou que eu entendi, se isto aqui é importante perguntar para 

os nossos clientes.  

DWF – Pois isto vai medir o peso deste item em relação a satisfação dele. 

DWF – O Quinto bloco e penúltimo, neste bloco relacionam-se os critérios considerados 

importantes para identificar a satisfação do cliente em relação aos serviços logísticos que 

recebeu da sua empresa, independente se o serviço logístico é contratado, terceirizado ou 

próprio, no caso de você estar contratando uma empresa para fazer as entregas. Os itens foram 

desenvolvidos no formato de buscar a percepção do seu cliente. Favor atribuir uma nota de 01 

à 10 para os critérios listados abaixo,  que estarão sendo utilizados para avaliar a satisfação do 

seu cliente. Então é naquilo, qual o peso que você considera de 01 à 10 em relação a estas 

perguntas que são importantes para serem feitas lá para os seus clientes, para dizer se está 

satisfeito ou não com a qualidade dos seus serviços logísticos e recursos e habilidades em 

estar prestando estes serviços. As perguntas estarão sendo feitas para o seu cliente. Exemplo, 

a nossa empresa está satisfeita com os serviços logísticos prestados pela empresa fornecedora, 

a nossa empresa significa ele está satisfeito com os serviços logísticos de vocês. 

ENT1 – Então isto é uma pergunta que você vai fazer para o cliente, então eu tenho dar um 

critério se acho importante você fazer esta pergunta para ele, agora entendi. 

DWF – Exatamente, perfeito. Qual o peso da importância de 01 à 10. 

ENT1 – Tem bastante pergunta boa. 

DWF – O último bloco, no caso o sexto, é para caso você considere uma questão relevante 

em relação as assertivas respondidas na sua opinião, sugestão. 

ENT1 – Nenhum comentário, só ficou uma questão aqui que é do faturamento anual, que tem 

que ver com lá em cima e tempo total de atendimento do ciclo do pedido, que tem que ver 

com logística ou com vendas. Este do ciclo do pedido do mercado externo ele gira em torno 

de 10 dias, até carregar aqui e passar por todo tramite de desembaraço. 

DWF – Finalizamos a primeira entrevista, que foi feita com gerente de qualidade do produtor 

de lubrificantes. 

 

FIM DA ENTREVISTA 01 

 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 02 
(Colaborador do Produtor de Óleos Lubrificantes – Realizada em 04 de Nov. de 2014) 

 

DWF – Estamos iniciando a segunda entrevista com o gerente de vendas do fornecedor de 

lubrificantes. Explicamos já inicialmente os três constructos que vão ser analisados e ele vai 

estar respondendo o peso que ele considera importante,  para que seja feita a pesquisa com os 

clientes finais do fornecedor de lubrificantes. Tem alguma dúvida? Pode começar a preencher. 

Obrigado inicialmente por estar nos auxiliando, a Mackenzie e meu trabalho acadêmico, estou 

a disposição, qualquer dúvida você pode estar perguntando. Mais a gravação é só para depois 

nos lembrar, assim você fez um comentário no meio, que eu quero lembrar na hora que eu 

estiver escolhendo as perguntas, ver o peso do teu comentário, em relação a isto. Você não 

precisa estar falando em voz alta, só vai respondendo e tirando as dúvidas. 

ENT2 – Então vou respondendo, obrigado, estamos a tua disposição, que poder te ajudar 

dentro do teu trabalho, estou a disposição. Então vou começar a preencher o questionário, 

colocar o meu nome. 

DWF – Sim. 

ENT2 – Superior Incompleto. Pode Ser? 

DWF – Sim, claro. 

ENT2 – Dados da empresa. Número de empregados, entre 50 à 249, vai ser este número aqui. 
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DWF – Isto é uma nomenclatura do IBGE. 

ENT2 – Faturamento. 

DWF – Aí no caso é se vocês façam venda externa. 

ENT2 – Interno, o meu interno é acima de 60%. Principais produtos vendidos? 

DWF – Óleos lubrificantes. 

ENT2 – Tempo de atendimento do ciclo do pedido? 

DWF -  Quanto mais ou menos você demora para entregar o teu pedido no teu cliente? 

ENT2 – Sete dias. Média.  Mercado externo, muito pequeno, até 30%. Principais produtos, 

óleos lubrificantes. Paraguai não muda isto, é sete dias. Só? 

DWF – Agora vamos entrar nas pesquisas realmente dos blocos. Aí no Bloco 3 diz:  Neste 

bloco relacionam-se os critérios considerados importantes para descrever a qualidade do 

serviço logístico que a sua empresa estará prestando ao cliente, independente se o serviço 

logístico é contratado, terceirizado ou próprio, pois aqui muitas vezes você vai ter entrega tua 

própria com o teu caminhão ou contrata uma empresa. Então, os itens foram desenvolvidos 

porque? Para  buscar a percepção do cliente em relação a qualidade dos seus serviços 

logísticos. Então você vai considerar, o que você, de 01 à 10, o que é importante, para que 

façamos uma pergunta para o teu cliente em relação a percepção dele da qualidade do serviço 

logístico que você está prestando para ele, para medir a percepção. Então exemplo: Os 

funcionários da empresa fornecedora  são cordiais no atendimento. Então nisto você vai 

colocar de 01 à 10 se você considera, esta é muito importante que você pergunte que os 

funcionários da empresa fornecedora são cordiais no atendimento, então isto seria uma nota 

10,  a não,  mais ou menos, sete, seis. Então fica bem na sua opinião. 

ENT2 – Isto é na entrega? Na entrega do produto? Não é no atendimento aqui, no 

atendimento interno, televendas? 

DWF – Na entrega, porém como o teu Call Center recebe o pedido e está envolvido com a 

logística, na realidade ele é parte da logística, isto esta voltado para avaliação do teu call 

center também. 

ENT2 – Então este é um que eu coloco 10. Imagina um call center não atender bem. 

DWF  - Exatamente. Coloque bem dentro da tua percepção. 

ENT2 – A empresa fornecedora limita pedidos em uma quantidade máxima de produtos?  Eu 

limito numa quantidade mínima de pedidos. 

DWF – Na realidade se você não considera esta importante, pode colocar 01. Assim esta não 

é importante para você. 

ENT2 – Eu tenho um pedido mínimo, máximo não tenho. A qualidade das informações 

disponíveis sobre os produtos é adequada? 

DWF – Pense, que estarei perguntando para o teu cliente. 

ENT2 - A comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere aos assuntos 

sobre mudanças de preços. Sempre. Mudança de preço, mudou a tabela eu altero, mudou o 

preço eu altero. 

DWF – O teu cliente considera isto importante? 

ENT2 – Muito importante. Pois com antecedência eu peço para que avise que tal dia vai 

subir, então o senhor aproveita um pedido, compre, que vai ter reajuste. Assuntos sobre atraso 

de entrega? 

DWF – Atraso de entrega é o seguinte, atrasou o pedido, você acha que o cliente considera 

importante você informar que o pedido está atrasado. 

ENT2 – Claro. Tivesse esta semana vários casos. 

DWF – Isto é uma resposta que ele vai dizer: eu acho que é importante, vai dar uma nota... 

Vai colocar geralmente uma escala que vai, tipo aquela do próximo bloco, que a pergunta é 

feita assim: comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere assuntos sobre o 
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atraso da entrega. Aí vai ter tendo a concordar, então pode colocar concordo, ou não 

concordo. Então isto quer dizer que você considera isto importante para perguntar. 

ENT2 – A comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere aos assuntos 

sobre substituições de produtos? 

DWF – Seria no caso de você vai trocar um produto para ele. 

ENT2 – Procuro atender o cara, mais lógico tem todo um processo de cancelar nota, envia 

nota para cá,  mas eu, este aqui é muito importante, satisfação do cliente. As informações 

disponibilizadas pela empresa fornecedora sobre os pedidos são confiáveis? A maneira que eu 

fecho o pedido, se eu vou informar o cliente, via e-mail, via fax, o que está comprando.  

DWF – Exato. 

ENT2 - A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que se refere a 

quantidades de produtos? 

DWF – Isto aqui vamos dizer, é eficaz nas alterações no que se refere a quantidade. Significa 

o seguinte, se ele te telefona e muda a quantidade do pedido, você consegue alterar. Eu queria 

dez baldes, o cara comprou dez baldes, mais aí é quer quinze, você consegue alterar 

eficazmente. E esta pergunta é relevante para o cliente? Você acha que isto é relevante para 

ele? 

ENT2 – Eu acho que esta pergunta é relevante, se liga é quer aumentar o pedido, dentro do 

pedido muitas vezes até faço, faturei, mas então vou faturar um complemento para o senhor, 

vou colocar a mesma nota, então é relevante, aqui é interessante. A empresa fornecedora é 

eficaz nas alterações de pedidos no que se refere a mudanças de produtos. Não é a mesma?  

DWF – Não, aí é outra quantidade, este aqui é mudança, você vai trocar um CH4 por um CI, 

você é eficiente nisto? 

ENT2 – Depois de faturado ou antes de faturado? Ou estando no cliente o produto? 

DWF – Não é antes de faturar. 

ENT2 – Então é importante. A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que 

se refere a devoluções de produtos? 

DWF – Esta é depois de faturar. Vocês conseguem efetuar devoluções rapidamente? 

INT2 – Esta demora um pouco mais, pois tem todo um processo, as vezes o cara não tem nota 

fiscal, tem que ir na receita, tem que vir a nota dele, não pode ser a minha. É mais  fácil fazer 

um pedido para esta empresa fornecedora do que para outros fornecedores? 

DWF – Você vai estar perguntando, nós vamos estar perguntando lá para o cliente de vocês: 

É mais fácil você fazer um pedido para Texsa do que para o outro concorrente? 

ENT2 – Eu acho que é mais fácil, pois nosso atendimento do telemarketing é... 

DWF – Então isto é uma pergunta essencial para fazer para ele? 

ENT2 – Esta eu já vou marcar um “X” nela. 

DWF – Então já vai marcando as que você acha importante, pois eu vou pedir que você faça 

dez. 

ENT2 – Está também. Aqui também. 

DWF – As perguntas que você gostaria que , vamos dizer, quais das perguntas você gostaria 

que fizesse para o seu cliente. 

ENT2 - A entrega da empresa fornecedora é precisa no que se refere aos produtos que foram 

solicitado? 

DWF – Então o seguinte, o cara comprou dez caixas, você consegue entregar as dez caixas, 

quase sempre. 

ENT2 – Sempre. As vezes como o CD não é todo aqui, muitas vezes falo para o cliente que 

vou entregar nove, mais depois vou enviar o restante. A empresa fornecedora entrega os 

pedidos sem substituir por produtos que não foram solicitados. É isto? 

DWF – Sim é isto, não é o caso de vocês, mas tem casos que o cara pediu lá um óleo 40, e 

entrega um óleo 30 ou 50 e quer que o cara fique com produto. 
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ENT2 – Nós criamos uma regra aqui dentro que tem custo para o profissional, o profissional 

erra, mais vai sentir no bolso dele o erro cometido. Para que ele não faça mas isto, né. Tem 

que trabalhar, tem que ser correto. Os produtos recebidos na entrega estão adequados para 

comercialização? 

DWF – Pense o seguinte, é importante fazer esta pergunta, ou você acha que não é tão 

importante. 

ENT2 – Esta pergunta aqui, talvez pudesse mudar ela, as demais... 

DWF – Como tem tanta pergunta, já vai ser difícil até de você... Então vamos dizer, se você 

não acha tão importante pode dar um sete, um cinco. As perguntas são bem parecidas. 

ENT2 - As perguntas são bem parecidas. 

DWF – Realmente elas são bem próximas. 

ENT2 - O período entre colocar o pedido e o recebimento do pedido é adequado as 

necessidades da sua empresa? Esta é uma pergunta que varia muito, depende da distância. 

DWF – Isto é lead time, qual o prazo de entrega, isto é importante perguntar para o teu 

cliente, para verificar a satisfação dele? 

ENT2 - O tempo que a empresa fornecedora utiliza para resolução das pendências dos 

pedidos é de acordo com o praticado por outros fornecedores? 

DWF – Você acha que isto é importante perguntar para o teu cliente? A pergunta na cabeça 

do cliente vai entrar: O tempo que a Texsa utiliza para resolução das pendências dos meus 

pedidos é de acordo com o praticado pela Shell, Texaco, ou ela está fora? Você acha 

importante isto? Qual o peso que você dá? 

DWF – Agora, neste primeiro módulo, na realidade o terceiro bloco, você já fez alguns “x”, 

você fez três “x”, então peço que você me faça mais sete “x”, naquelas que você considera as 

mais relevantes. Pois eu vou tirar dez perguntas para perguntar para o teu cliente, quais a que 

você quer? Vai ser exatamente isto, vou tirar dez perguntas, você já deu um peso, que vou 

comparar com as outras dez que outros escolheram e comparar os pesos. 

ENT2 – Tem que ser dez? Posso escolher aquelas que eu coloquei oito. 

DWF -  Sim pode. Você vai escolher as dez perguntas que você faria para o seu cliente em 

relação a qualidade do serviço logístico, as que você acha que são as mais importantes. 

ENT2 – Então vamos para outra etapa. 

DWF – Sim vamos, agora ficou mais fácil porque você já pegou o ritmo de como estar 

respondendo. Então aqui ao invés de você colocar o peso em números, você vai fazer um “x” 

em cada coluna que já contém um peso. 

ENT2 – Esta parte se refere as capabilidades logísticas... 

DWF – Aquilo que já expliquei, capabilidades logísticas ela significa, na realidade isto é um 

termo mais técnico que é usado na área de operações, que significa a soma de recursos com as 

habilidades da empresa. Então o que é recursos, caminhão, material humano. Habilidades são 

capacidades, então um bom caminhão mais habilidade do teu motorista em atender bem, afeta 

a satisfação do teu cliente. Quando eu falo capabilidades, eu estou unindo neste termo, mesma 

coisa que eu tivesse dizendo assim recursos e habilidades que a sua empresa possui. Então, 

este questionário refere-se às capabilidades logísticas da sua empresa, isto é habilidades que a 

sua empresa possui de utilizar recursos e competências na busca de fornecer um serviço 

logístico de qualidade para os seus clientes. Os itens foram desenvolvidos no formato de 

buscar a percepção do seu cliente. Então é a mesma coisa que a outra, a única diferença que 

ao invés de você colocar um número, você vai assinalar de 01 à 06, se você concorda que esta 

pergunta é relevante e qual o grau de concordância que você acha que é em relação esta 

pergunta, se eu devo fazer esta pergunta para o seu cliente. Para medir a percepção dele em 

relação a isto. 

ENT2 – Show de bola. 
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ENT2 - A empresa fornecedora após o faturamento do pedido disponibiliza informações 

sobre o status da entrega? Status seria...? 

DWF – Informações sobre como está o pedido, tipo comprei hoje, você já disponibiliza no 

site, tipo o seu pedido vai ser entregue no dia tal, este pedido já está na transportadora, este 

pedido já não sei o que... Você concorda que isto é importante para perguntar para o teu 

cliente? Ou não é uma coisa muito importante, que não vai ter impacto na percepção dele? 

ENT2 – Está eu já separo as dez também? 

DWF – Sim, depois você vai separar as dez que considera mais relevante. 

INT2 - A empresa fornecedora apresenta ser flexível no que se refere a quantidade de 

mercadorias? 

DWF – Isto significa o seguinte, o cara pediu mas você não tem tudo para entregar, o cara 

quer mudar a quantidade de pedido, só quer receber três caixas ou quer receber cinco. 

Aqueles clientes que ficam mudando. 

ENT2 – Não acho interessante perguntar isto. A empresa fornecedora apresenta ser flexível 

no que se refere ao prazo de entregas de mercadorias? 

DWF – É aquela cliente que quer receber ontem, aquele que também te liga marca um prazo e 

depois te pede outro prazo. Esta pergunta para ele vai ser assim: A Tesxa consegue ser 

flexível, ela me prometeu para daqui a cinco dias, mas seu precisar para ontem, ela me 

consegue me entregar. Então é relevante fazer esta pergunta? 

ENT2 - A empresa fornecedora demonstra ter preocupação com atualização dos seus 

equipamentos que são utilizados nas entregas? 

DWF – A Texsa demonstrar ter preocupação com atualização dos seus equipamentos? 

Equipamento aí incluí veículos, equipamentos para descargas, se os pallets estão bons, se os 

pallets estão ruins, incluí tudo isto. 

ENT2 - Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas entregas de mercadorias são 

treinados no serviço que realizam. Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas as 

entregas de mercadorias são competentes  no serviço que realizam. Não são parecidas? 

DWF – Elas são parecidas, mas uma é treinados e outra considera competência. Uma para 

verificar se eles são treinados e a outra é a competência, não é porque são treinados que são 

competentes. 

ENT2 - A empresa fornecedora busca integrar informações na busca de melhorar a qualidade 

do serviço logístico prestado? 

DWF – Integrar significa trocar informações com você, com a tua empresa, tipo, integrar 

informações até de estoque, isto quem faz muito é as empresas de bebidas, vê o que está 

faltando no estoque do cara, isto é uma integração para faturamento. 

ENT2 – Acha que o cliente vai entender esta pergunta? Acho que ele não vai entender, então 

não é relevante. A empresa fornecedora busca trocar informações na busca de melhorar a 

qualidade do serviço logístico? 

DWF – Integrar é vocês compartilharem informações mesmo, até ter um sistema, um lê o 

outro. 

ENT2 - A empresa fornecedora disponibiliza website para que se possa realizar os pedidos 

via internet? 

DWF – Isto vai medir se ele acha importante se vocês tem um website ou não. Pois as vezes 

você está investindo em um website e o cara diz que não é importante. 

ENT2 – Mas o website é importante. A empresa fornecedora disponibiliza website para que 

se possa acompanhar o status de entrega  do pedido via internet? Acha que o nível do meu 

cliente vai entender esta pergunta? 

DWF – Se não acha relevante, coloca que não concorda. Veja se você já conseguiu assinalar 

as dez mais relevantes. 

ENT2 – Foram sete. 
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DWF – Então favor marcar mais três, pois são primordiais para o estudo. 

ENT2 – Agora deu as dez. 

DWF – Então vamos para última parte, quero dizer a penúltima, bloco 5, pois a última parte 

você poderá colocar uma sugestão. Neste bloco relacionam-se os critérios considerados 

importantes para identificar a satisfação do cliente em relação aos serviços logísticos que 

recebeu da sua empresa, independente se o serviço logístico é contratado  ou próprio. Os itens 

foram desenvolvidos no formato de buscar a percepção do seu cliente. Esta aqui vai ser o 

seguinte, qual é a pergunta que vou fazer para o cliente para medir a satisfação dele. Aqui é 

direto, pergunta direta, vocês está satisfeito com... São perguntas que vão ser feitas, exemplo 

da primeira: A nossa empresa está satisfeita com os serviços logísticos prestados pela empresa 

fornecedora. Isto é, o meu posto, ou seja o teu cliente, o meu posto está satisfeito com os 

serviços logísticos prestados pela Texsa? Então vai ser isto, você considera isto importante 

perguntar para ele, de 01 à 10 qual o teu grau de concordância em relação a isto? 

ENT2 - A nossa empresa fica satisfeita com o serviço logístico prestado pela Texsa quando 

esta atende as expectativas da nossa empresa? 

DWF – Atende a expectativa, o que é atender a expectativa? Vamos dizer, você tem uma 

expectativa que vai ser atendido em três dias, a Texsa atendeu em três, então você está 

satisfeito, ou não, se queria que a Texsa atendesse em dois. Esta vai ser mais ou menos a 

pergunta, este vai ser o nível da pergunta. Para superar você vai ter que entregar antes. 

DWF – Para finalizar, alguma observação? 

ENT2 – Acho que está tranquilo, que foi bem colocado as perguntas, bem massificadas, foi 

tranquilo, não tenho mais nenhuma observação. 

DWF – Perfeito, encerramos a segunda entrevista na empresa fornecedora de lubrificantes 

com o gerente de vendas. 

 

FIM DA ENTREVISTA 02 

 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 03 
(Colaborador do Produtor de Óleos Lubrificantes – Realizada em 04 de Nov. de 2014) 

 

 

DWF – Início da terceira entrevista na Texsa com o gerente de vendas. Então, no bloco 01 e 

bloco 02 são os dados básicos da empresa, quando for a entrevista para o cliente é pouquinho 

diferente, você vai ver lá no campo. No bloco 03, 04 e 04 que realmente entra as questões das 

perguntas. No bloco 3 vai ser perguntas em relação a qualidade do serviço logístico prestados 

pela Texsa, tem aqui vinte e poucas perguntas, você vai colocar um peso de 01 à 10 para 

aquelas que você considera que são importantes, que o cliente responda em uma pesquisa. 

Vamos a um exemplo:  Os funcionários da empresa fornecedora, a empresa fornecedora quem 

é? Neste caso a Texsa,  são cordiais no atendimento? Então de 01 à 10 quanto importante 

você considera que esta pergunta é,  para que se faça para o seu cliente, para ver a percepção 

dele em relação a qualidade do serviço logístico. Ah, considero oito, não considero dez, então 

todas elas você vai fazer isto, de 01 à 10. Depois você, ou durante, você já pode ir marcando 

as que você acha de total relevância, faz um “x” do lado ou numera. Vou precisar das dez que 

você acha mais relevante, pois esta vai ser a comparação que vou fazer depois entre todas as 

respostas. Então preenche até o bloco 03, quando estiver no bloco 4 muda um pouquinho. 

ENT3 – Você está gravando, eu preciso falar o nome para você gravar? 

DWF – Não precisa. Qualquer dúvida estou a disposição. 

ENT3 – Tempo de função aqui nesta firma? 

DWF – Sim, nesta firma. 
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ENT3 – Nome da empresa, aqui tem que preencher também? 

DWF – Sim, no caso aqui é Texsa.  

ENT3 – Aqui eu vou basear nos dois estados que gerencio, Paraná e Mato Grosso, então aqui 

no caso vou ter duas resposta para você, no Paraná, vou colocar PR, é média de cinco dias e  

MT vai dar sete dias, a média. Mercado externo, não tenho esta informação, então vou deixar 

em brando. 

DWF – No bloco 3, para cada pergunta do bloco 3, você vai ler e vai dar um peso, de 01 à 10 

do que você acha mais importante de estar perguntando para o seu cliente. 

ENT3 - Os funcionários da empresa fornecedora são cordiais no atendimento. Isto no caso do 

meu funcionário for entregar os produtos no cliente. Isto vou colocar dez e asterisco. 

ENT3 - Os funcionários da empresa fornecedora demonstram disposição para resolver os 

problemas que surgem referente aos pedidos realizados. Se tratando de logística, aqui é sete, 

não vejo muito, aqui não é problema da logística, mais da venda, a não ser que seja balde 

furado ou coisa assim. 

ENT3 - Os funcionários da empresa fornecedora demonstram ter capacidade para auxiliar 

quando surgem problemas com os pedidos realizados.  

DWF – Fornecedora leia sempre como Texsa. 

ENT3 - Os funcionários da Texsa demonstram ter capacidade para auxiliar quando surgem 

problemas com os pedidos realizados.  

DWF – Qual a relevância para perguntar isto para os clientes? 

ENT3 – Sete. A Texsa frequentemente  aceita as quantidades exatas solicitadas dos pedidos. 

DWF – Isto é medido se impacta na qualidade do serviço logístico. 

ENT3 -  A empresa Texsa limita pedidos em uma quantidade máxima por produto. Esta ela 

não limita. 

DWF – Este é o tipo de resposta que não tem relevância, podendo ser 01. 

ENT3 -  Os produtos solicitados estão disponíveis a pronta entrega. Nem sempre, aqui vai ter 

um meio termo, cinco. Este bloco você vai perguntar para o cliente ou para mim? 

DWF – Vou perguntar para o cliente. São perguntas que vou fazer para o cliente estou vendo 

a sua percepção sobre a relevância das perguntas. 

ENT3 - A qualidade das informações disponíveis sobre os produtos é adequada. Sim. 

ENT3 - A comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere aos assuntos 

sobre mudanças de preços. Nove. 

ENT3 - A comunicação da Texsa é eficiente no que se refere aos assuntos sobre atrasos da 

entrega. Este se tratando de logística, também. O por que está atrasando? Qual é o erro? 

ENT3 - A comunicação da Texsa é eficiente no que se refere aos assuntos sobre substituições 

de produtos. Também, não pode substituir sem avisar. 

ENT3 - As informações disponibilizadas pela Texsa sobre os pedidos são confiáveis. Já foi 

quatro, tenho que ir mais devagar, senão vai dar mais de dez. 

ENT3 - A Texsa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que se refere a 

quantidades de produtos. Este aqui... 

ENT3 - A Texsa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que se refere a mudanças 

de produtos. Esta quase não acontece.  

DWF – É relevante perguntar?  

ENT3 - A empresa fornecedora é eficaz nas alterações de pedidos no que se refere a 

devoluções.  Nos dois estados que atendo as devoluções é pouca, então vou colocar meu 

ponto de vista. 

ENT3 – É mais  fácil fazer um pedido para esta empresa fornecedora do que para outros 

fornecedores. Este para o cliente é essencial também. 

ENT3 - A empresa fornecedora é ágil na confirmação do pedido. Neste aqui também. 
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ENT3 - A entrega da empresa fornecedora é precisa no que se refere aos produtos que foram 

solicitados. 

ENT3 - Os produtos que foram solicitados alteração depois do pedido realizado,  foram 

entregues conforme acordado. Aqui não vejo muito. 

ENT3 - A empresa fornecedora entrega os pedidos sem substituir por produtos que não foram 

solicitados. Este para o cliente sim. Este é... 

ENT3 - Os produtos são entregues pela empresa fornecedora em perfeito estado.  

ENT3 - As embalagens que contém os produtos não são danificadas durante o transporte. 

Este se tratando de logística minha. Não transportadora. 

DWF – Sim. O cliente vê na realidade que a logística independe, se você está pagando para 

entregar, ele vê a logística como da Texsa, independente se você contratou ou é própria. Para 

o cliente é a Texsa que está entregando. 

ENT3 - Os produtos recebidos na entrega estão adequados para comercialização. Também. 

ENT3 - Os produtos estão conforme a qualidade técnica especificada no pedido. 

ENT3 - Os produtos são entregues dentro do prazo de validade. Este daqui... Nem estou 

contando, depois vai passar de dez. 

ENT3 - Os procedimentos da empresa fornecedora para correção de problemas de qualidade 

de produtos são eficientes.  

ENT3 - Os procedimentos da empresa fornecedora para correção de problemas de quantidade 

de produtos são eficientes. É quase o mesmo aqui, uma é para qualidade e outra para 

quantidade. 

ENT3 - Os procedimentos da Texsa para correção de problemas de erros de produtos são 

eficientes. Aqui é principal também, quase todas aqui. 

ENT3 - São adequadas as ações tomadas pela empresa fornecedora para resolver problemas 

de qualidade de produtos. Não vejo tanto, aqui não tem tanto, mas existe. 

ENT3 - São adequadas as ações tomadas pela empresa para resolver problemas de quantidade 

de produtos. Esta sim é impactante também. 

ENT3 - A política e o procedimento de devolução de produtos da empresa fornecedora é 

eficiente. Eu não tenho tanto, mais vou colocar, é principal mas não veja tanto peso para mim. 

ENT3 -  O período entre colocar o pedido e o recebimento do pedido é adequado as 

necessidades da sua empresa.  

ENT3 - O prazo informado no momento do pedido para entrega das mercadorias foi 

respeitado. 

ENT3 - O prazo para entrega de produtos solicitados com urgência é adequado. 

ENT3 - O tempo que a empresa fornecedora utiliza para resolução das pendências dos 

pedidos é de acordo com o praticado por outros fornecedores. Aqui não é tanto. Estas são as 

dez que eu acho mais. 

DWF – Este quarto bloco é muito parecido com o outro, ao invés de 01 à 10, os pesos serão 

de 01 à 06 e você vai marcar com um “x”. Então este quarto bloco para medir o segundo 

constructo, que a gente diz que seria as capabilidades logísticas, esta parte do questionário 

refere-se às capabilidades logísticas da sua empresa, isto é habilidades que a sua empresa 

possui de utilizar recursos e competências na busca de fornecer um serviço logístico de 

qualidade para os seus clientes. Então da mesma maneira, estas perguntas irão ser feitas para 

os seus clientes, para medir a capabilidade logística daqui da Texsa, o que você concorda, 

qual o grau de concordância para cada pergunta desta, que vai ser realizada para seu cliente. 

INT3 – Certo, estas mesmas perguntas aí vai ser realizada para o cliente. 

DWF – Então, vou perguntar para o cliente:  A empresa Texsa disponibiliza informações 

adequadas sobre a entrega das mercadorias quando da negociação do pedido. Você acha 

importante eu perguntar isto para avaliar a tua capabilidade, a tua habilidade de entrega? 

INT3 – Aí eu vou marcar um “x” no quadrado. 
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DWF – Quanto maior o número, maior a tua concordância. Concordo bem, então é seis. Da 

mesma maneira no final você vai selecionar as dez, estas são 24. 

ENT3 – A Texsa disponibiliza informações confiáveis sobre a entrega das mercadorias 

quando da negociação do pedido. 

ENT3 - A empresa fornecedora após o faturamento do pedido disponibiliza informações 

sobre o status da entrega. Hoje não tanto, mas para o cliente isto é fundamental, não 

extremamente. 

ENT3 – A fornecedora após a entrega do pedido, entra em contato para verificar a qualidade 

do serviço logístico prestado. Nós não fazemos isto, mas isto aqui é essencial. 

ENT3 - A empresa fornecedora após a entrega do pedido, entra em contato para verificar se 

as mercadorias foram entregues em condições adequadas para comercialização. Ela seria... 

uma puxa a outra. 

ENT3 - A velocidade de entrega das mercadorias, depois que o pedido foi solicitado, é mais 

rápida do que a praticada por fornecedores.  

DWF – Outros fornecedores, os teus concorrentes. 

ENT3 - A empresa fornecedora consegue atender exatamente as datas de entrega acordadas. 

Não consegue, tem lugar que consegue e tem lugar que não consegue, depende da situação de 

cada região.  

ENT3 - A empresa consegue atender exatamente as quantidades de produtos solicitadas. 

ENT3 - A empresa fornecedora é hábil às necessidades dos seus clientes em relação aos 

serviços logísticos prestados. 

ENT3 - A empresa fornecedora apresenta ser flexível no que se refere a quantidade de 

mercadorias. 

ENT3 - A empresa fornecedora apresenta ser flexível no que se refere ao prazo de entregas de 

mercadorias. 

ENT3 - A empresa fornecedora é pró-ativa na busca de soluções para problemas logísticos 

antes de eles ocorrerem. Este eu acho importante. 

ENT3 - A fornecedora possui capacidade de desenvolver soluções logísticas criativas para 

situações de emergência, tais como disponibilizar uma  pronta entrega para atender uma falta 

de mercadoria não prevista na sua empresa. 

ENT3 - A frota de veículos que realiza a entrega das mercadorias é nova, isto é,  tem menos 

de 03 anos de uso. Para mim não é relevante isto daqui, tá. Na minha opinião. As vezes você 

tem três carros zeros e faz serviço, as você tem 10 de 10 anos que vai fazer a mesma entrega, 

e aí vai da capacidade do funcionário. 

ENT3 - A empresa fornecedora demonstra ter preocupação com atualização dos seus 

equipamentos que são utilizados nas entregas. 

ENT3 - Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas entregas de mercadorias são 

treinados no serviço que realizam. Este eu acho importante, mas não são.  

INT3 - Os funcionários do setor logístico responsáveis pelas as entregas de mercadorias são 

competentes  no serviço que realizam. Este também acho fundamental. 

INT3 - O serviço logístico da empresa é diferenciado em relação aos seus outros 

fornecedores. 

INT3 - A empresa fornecedora pode atender os pedidos de mercadorias em qualquer parte do 

território brasileiro. Hoje não. 

DWF – É importante você saber se ele considera isto importante? 

ENT3 – Não,  porque não adianta eu querer entregar num estado que eu não atenda. Você 

entendeu? Aí vai da parte não logística e sim da parte fiscal, não adianta eu achar que vou 

entregar no Maranhão, se eu não tenho filial no Maranhão. E sim no Estado onde que esta 

pergunta traz, onde tem. 
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ENT3 - A empresa fornecedora busca integrar informações na busca de melhorar a qualidade 

do serviço logístico prestado. Sim, né. 

ENT3 - A empresa fornecedora busca trocar informações na busca de melhorar a qualidade 

do serviço logístico. Também. 

ENT3 - A empresa fornecedora disponibiliza website para que se possa realizar os pedidos 

via internet. Este nós não temos ainda, mas é essencial. O cliente as vezes ele bate lá no site, 

ele entra minha mercadoria está aqui e já caí um monte de coisa para traz. 

A empresa fornecedora disponibiliza website para que se possa acompanhar o status de 

entrega  do pedido via internet. Também não, depois eu vou ver as que faltam, mas já está 

acabando, 24. 

DWF – Sim. 

ENT3 - A empresa fornecedora disponibiliza website para que se possa cancelar o pedido via 

internet. Este eu não vejo, este abre leque na área comercial. As vezes ele vê lá e encontra  

outro fornecedor que está mais barato, ele vai e cancela o pedido sem falar, gera um 

transtorno na logística toda depois. 

DWF – No próximo bloco,  a avaliação é semelhante a do bloco 3. Neste bloco relacionam-se 

os critérios considerados importantes para identificar a satisfação do cliente em relação aos 

serviços logísticos. Então aqui vai estar se perguntando para o cliente como ele se sente 

satisfeito em relação aos serviços logísticos diretamente. Vai ver que as perguntas são bem 

diretas: você considera satisfeito quando faz isto. Então da mesma maneira de 01 à 10 as que 

você acha as mais importantes para que se vá perguntar com o peso disto e também selecionar 

10 que vão ficar para as perguntas. 

ENT3 - A nossa empresa está satisfeita com os serviços logísticos prestados pela empresa 

fornecedora. 

DWF – Isto a nossa empresa, entende-se o cliente. 

ENT3 - Os serviços logísticos prestados pela empresa Texsa são exatamente o que a nossa 

empresa necessita. 

ENT3 - A empresa fornecedora é uma das melhores na prestação de serviços logísticos. 

ENT3 - A nossa empresa fica satisfeita com o serviço logístico prestado pela empresa Texsa 

quando esta atende as expectativas da nossa empresa. 

ENT3 - A nossa empresa fica satisfeita com o serviço logístico prestado pela empresa 

fornecedora quando esta supera as expectativas da nossa empresa. 

ENT3 - A nossa empresa se considera satisfeita quando a empresa fornecedora entrega a 

quantidade de mercadoria acordada no pedido. 

ENT3 - A nossa empresa se considera satisfeita quando a empresa fornecedora entrega o 

pedido no prazo acordado. 

ENT3 - A nossa empresa está satisfeita com a Texsa independente dos serviços de pós-vendas 

que ela possa nos fornecer. 

DWF – Isto na realidade é uma pergunta que se chama negativa, se ele disser lá sim, vai dizer 

que para ele não é o interessante o pós-vendas, se disse não, quer dizer que é importante. 

Coloca no meio para ver se o cara não está respondendo tudo igual, para ele dar uma pensada. 

Se você não achar que é importante, pode dar uma nota baixa. 

ENT3 – É, ela ficou muito complexa. 

ENT3 - As expectativas da nossa empresa são atendidas quando a Texsa nos dá retorno das 

reclamações que efetuamos sobre os serviços logísticos prestados. Esta pergunta ficou meia.. 

Esta pergunta eu não entendi. 

DWF – Vamos dizer, se você atinge a expectativa dele, vamos dizer, ele te reclamou do 

serviço logístico, então você deu um retorno para ele, então você atingiu a expectativa dele, a 

não a expectativa está ok. 

ENT3 – Entendi, ele reclamou, ligou para Texsa... 
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DWF – A não isto não atingi minha expectativa, para mim isto não é relevante. 

ENT3 - A satisfação da nossa empresa é influenciada quando percebemos que a empresa 

fornecedora pode atender de forma eficiente as nossas necessidades de produtos. 

ENT3 - A satisfação da nossa empresa é influenciada quando percebemos que a empresa 

fornecedora pode atender de forma mais rápida do  que os outros fornecedores. Este do ponto 

de vista dele... 

ENT3 - A disponibilidade de um website para realizar os nossos pedidos via internet, nos 

farão comprar mais frequentemente desta empresa fornecedora. 

ENT3 - A disponibilidade de um website para gerenciar os nossos pedidos via internet, nos 

farão comprar mais frequentemente da empresa.  

ENT3 - A nossa empresa pagaria pelo serviço logístico prestado desde que a qualidade deste 

serviço logístico supere as nossas expectativas.  

ENT3 - A nossa empresa pagaria pelo serviço logístico prestado, desde que o serviço 

logístico atenda eficazmente as nossas necessidades de estoques. 

ENT3 -  A satisfação da nossa empresa é mais alta, quanto mais alto for o nível da qualidade 

dos serviços. 

ENT3 - Os serviços logísticos da empresa fornecedora atendem às necessidades da nossa 

empresa. 

ENT3 - A nossa empresa considera excelente o serviço logístico da Texsa. Este para saber eu 

tenho que colocar 10 e o povo diz. 

ENT3 -  A nossa empresa considera que comprar desta empresa fornecedora tem sido uma 

boa experiência. 

ENT3 – A fornecedora atingiu a expectativa da nossa empresa, portanto estaremos indicando 

a empresa fornecedora para outras empresas. 

ENT3 - A qualidade dos serviços logísticos desta empresa fornecedora afetam o nível de 

satisfação da nossa empresa, por isto faremos negócios com esta empresa fornecedora nos 

próximos anos. 

DWF – O bloco 6 é para você dar uma sugestão ou uma pergunta que você queira incluir.  

ENT3 – Isto você vai perguntar para o cliente?  

DWF – Qual é a pergunta? 

ENT3 – Qual seria sua sugestão para melhorar a logística da fornecedora? Caso de perguntar 

para o cliente.  

DWF – Finalizamos a entrevista com o gerente de vendas da Texsa. 

 

FIM DA ENTREVISTA 03 

 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 04 
(Colaborador do Produtor de Óleos Lubrificantes – Realizada em 04 de Nov. de 2014) 

 

 

DWF – Início da entrevista número quatro com o gerente de logística do produtor de 

lubrificantes. Então conforme já falamos, no Bloco 01 são os dados do respondente, bloco 2 

também dados da empresa, você vai perguntando, mas é bem fácil de responder, vai 

perguntando conforme tiver dúvidas. No bloco 3, a partir do bloco 3, bloco 3, bloco 4 e o 

bloco 5, são exatamente o que vai medir estes constructos que é o estudo, capabilidade 

logística, qualidade do serviço logístico e satisfação do cliente. Então aqui tem em torno de 

vinte e poucas perguntas cada um, dentro dele neste campo, no bloco 3 você vai ler a pergunta 

e vai dar uma nota para esta pergunta, tipo assim, achei boa esta pergunta para fazer lá para o 

cliente, então é nota dez, não achei, achei mais ou menos nota 8, não gostei nota 01, esta aqui 
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não é relevante para fazer para o cliente da Texsa, considero que não vai fazer efeito, não traz 

efeito. Quando fala assim: Os funcionários da empresa fornecedora. Quem é a empresa 

fornecedora?  

ENT4 – Nós, a Texsa. 

DWF – Isto ai. São cordiais no atendimento. Então, vamos perguntar isto para o cliente? 

Então nota 10 ou nota 8. Depois que você preencher as notas, eu quero que você assinale ali 

do lado, ou numere as dez que você considerou as melhores, das vinte que eu li, estas dez são 

as melhores. Pois conforme o peso que cada um deu, depois eu vou fazendo a compilação. 

Têm três blocos que são assim, então está aqui para você iniciar, estou aqui a tua disposição 

para qualquer pergunta.  

ENT4 – Tranquilo. 

ENT4 – Esta no caso envolve todo mundo aqui, assinalo uma delas só? 

DWF – Sim, isto é só uma base inicial. 

ENT4 – Depois vou dar uma pensada nela. 

ENT4 – Desde da produção? 

DWF – A partir do pedido, para ter o lead time, média. Para o mercado nacional, média. 

ENT4 – Desde liberação do pedido, todo processo de entrega.  

DWF – Mercado externo. 

ENT4 – Tem que ser até 30, caso. Aqui no caso nós temos negociação até agora. 

DWF – Paraguai vocês não tem? 

ENT4 – A é, só o Paraguai. 

DWF – Então coloca o Paraguai. 

ENT4 – Aqui demora um pouco mais, questão de negociação e produção, fica bastante 

parado. 

DWF – Então agora vai para o Bloco 3. Neste bloco relacionam-se os critérios considerados 

importantes para descrever a qualidade do serviço logístico que a sua empresa estará 

prestando ao cliente, a Texsa lá prestando ao cliente,  independente se o serviço logístico, aqui 

nós estamos considerando se ele foi contratado ou se ele é próprio, por que? Pela visão do 

cliente a partir do momento que a Texsa paga, ela que é a responsável. 

ENT4 – Com certeza. 

DWF - Os itens foram desenvolvidos no formato de buscar a percepção do seu cliente. Favor 

atribuir uma nota de 01 à 10 para os critérios que considera relevante. Você vai estar dando 

nota para as perguntas, esta aqui acho super importante para fazer para o meu cliente, que vai 

estar sendo feito esta pergunta para o seu cliente. Então, não acho relevante dá 01, muito 

relevante dez, mais ou menos sete ou cinco.  

ENT4 – Depois vai ser feito as dez mais... 

DWF – Depois você já vai pensando qual as dez deste item, que você vai listando, vai fazer 

um “x”.  

ENT4 – Não tem problema eu colocar dez em outras, que eu acho extremamente 

importantes? 

DWF – Por isto que é peso, você pode dar de um à dez em qualquer uma delas. Não é 

exclusiva, não exclui a outra. 

DWF – Agora deste bloco você... 

ENT4 – Dez, né? 

DWF – Dez. Coloca um “x”. 

ENT4 – Este caso, é quando dá ruptura de pedido, seria? A empresa fornecedora 

frequentemente aceita as quantidades exatas solicitas dos pedidos. 

DWF – Sim. 

ENT4 – Preciso numerar ou não tem necessida? 

DWF – Só marcar. 
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DWF – Então, o bloco 4 é parecido com o bloco 3, a única diferença em vez de ser um à dez, 

você vai colocar um “x” de um à seis. Vai colocar um “x” no quadrinho que você tem mais 

concordância do que ocorre em relação as capabilidades logísticas. Aqui diz: Esta parte do 

questionário refere-se às capabilidades logísticas da sua empresa, isto é habilidades que a sua 

empresa possui de utilizar recursos e competências na busca de fornecer um serviço logístico 

de qualidade para os seus clientes. Os itens foram desenvolvidos no formato de buscar a 

percepção do seu cliente. Assinale com “x”, tal.. tal.. Então a pergunta ali: Capabilidades 

logísticas que a sua empresa, a Texsa,  necessita para prestar um melhor serviço logístico aos 

clientes. Mesma coisa, quais as perguntas que você concorda que devem ser feitas para os 

seus clientes para que avalie as suas capabilidades, sua capacidade de estar prestando um bom 

serviço. 

ENT4 – Esta depois entra naquele mesmo sistema? 

DWF – Sim, separa, responde e já vai pensando nas dez. 

ENT4 – Este no caso, você vai escolher cliente independente da região? 

DWF – De preferência clientes de todo o pais. Quanto mais diverso for o público, melhor a 

pesquisa. 

DWF – Então agora estamos chegando no bloco 5. O bloco 5 são as perguntas que estão 

relacionadas com a satisfação do cliente, você vai ver que as perguntas são bastantes diretas, 

assim: A nossa empresa, que significa o posto ou atacadista, o teu cliente, está satisfeita com 

os serviços logísticos prestados pela empresa fornecedora, no caso a Texsa. As perguntas são 

bem diretas a medir a satisfação dele em relação ao serviço logístico. Então a mesma coisa do 

que foi o primeiro bloco, o bloco 4, uma nota de um à dez, como você considera que esta 

pergunta é relevante, e depois separa as dez que você realmente gostaria que fossem 

realizadas para o cliente. 

ENT4 – No caso aqui cada dessa é uma? 

DWF – Sim, cada dessa é uma, exatamente que nem o bloco 4. 

DWF – Último bloco é para caso você tenha alguma sugestão. 

ENT4 – Tenho esta sugestão de pergunta: A empresa hoje tem por parte da fornecedora, um 

atendimento pós-vendas por parte de seu representante, no que diz respeito ao pedido 

efetuado, valores acordados e tempo hábil para atendimento do mesma? Este tempo é 

comparado com outros fornecedores? 

DWF – Perfeito. Obrigado pelo seu tempo. 

ENT4 – Estamos a disposição. 

DWF – Estamos encerrando a quarta entrevista com o fornecedor de lubrificantes, onde foi 

entrevistado o gerente de logística. 

 

FIM DA ENTREVISTA 04 

 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 05 
(Colaborador do Produtor de Óleos Lubrificantes – Realizada em 04 de Nov. de 2014) 

 

DWF – Início da quinta entrevista no produtor de lubrificantes com o gerente de marketing. 

Então aqui está o formulário da pesquisa, o bloco 1 e o bloco dois, são mais informações 

básicas da empresa, então se quiser responder, por favor.  

ENT5 – Isto quer dizer qual o percentual do mercado que a gente atende? 

DWF -  Este para o mercado interno, pelo que tenho visto, vocês é acima de 60%. Você 

vende mais para o mercado nacional do que para o internacional. 

ENT5 – Assim, entendi, estava pensando que era o percentual do mercado que nós 

atendíamos, que seria até 30%. 
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DWF – Então o bloco 3, que a gente vai começar aí, que é realmente as perguntas, vai tratar 

da qualidade do serviço logístico, são as perguntas que vão ser feitas para os clientes em 

relação a qualidade do serviço logístico. Então como funciona, exemplo: Os funcionários da 

empresa fornecedora, que no caso é a Texsa, o cliente vai estar lendo, os funcionários da 

Texsa são cordiais no atendimento. Então você acredita que esta pergunta é relevante para que 

se faça para o cliente, qual é a relevância dela de 01 à 10, acredito que é relevante, a 

relevância é 10, mais ou menos é 7, não é relevante coloca 01, não é uma pergunta que eu 

acho que deveria fazer para o cliente. 

ENT5 – A pergunta é se é cordial ou não? 

DWF – Sim. Você acha que é relevante coloca 10. Depois você vai clicar do lado de dez 

perguntas que realmente você acredita que devem ser feitas para os seus clientes. 

DWF – Vamos lá, mais um exemplo: Os funcionários da Texsa demonstram disposição para 

resolver os problemas que surgem referente aos pedidos realizados. 

ENT5 – Agora você me confundiu. Você está perguntando, se esta pergunta ela é relevante 

dentro do contexto de marketing ou se na Texsa isto ocorre e que peso que eu daria na Texsa. 

DWF – Não na Texsa. Se esta pergunta é relevante para se fazer para o cliente. Para o cliente 

da Texsa. Então eu vou fazer esta pergunta para o cliente da Texsa, você considera esta 

pergunta relevante, e qual o peso que você considera que ela é relevante.  

DWF – Então vou estar perguntando lá para o cara, o cara vai estar respondendo um 

questionário que vai ter estas perguntas. 

ENT5 – Acho isto importante, o funcionário tem que ter, e o peso dela é 10.  

DWF – Porque ele vai responder e aí em cima destas informações que eu vou gerar um 

relatório. 

ENT5 - A empresa fornecedora limita pedidos em uma quantidade máxima por produto? 

Então no caso se ela deve limitar? 

DWF – Não, se ela limita. Vamos dizer, tem empresa que limitam, você não pode comprar 

mais do que isto. Senão é relevante para Texsa, pode colocar 01. Então aqui, não limita, então 

não tem porque perguntar isto para o cliente. 

ENT5 – O que você quer dizer com substituição? Se está com defeito troca? 

DWF - A comunicação da empresa fornecedora é eficiente no que se refere aos assuntos 

sobre substituições de produtos. Você quer substituir um produto por qualquer motivo, você é 

eficiente no que se refere a essa substituição do produto, ou se demora, se tem um processo. 

Isto o seguinte, se você acha relevante perguntar isto para o cliente. Você acredita que vai ter 

peso e qual o peso? 

ENT5 – Que tipo de eficácia você está querendo dizer neste caso aí? Se ela é eficaz na 

alteração de pedido com relação a ..? 

DWF – Você refere-se a quantidade. Eficácia se ela consegue fazer isto em tempo hábil, se 

consegue mudar quantidade de pedido, se o cara ligou ela consegue fazer isto, a não. 

ENT5 – Você acha que isto é uma pergunta para ser feita a um cliente?  

DWF – Para medir a qualidade de serviço logístico. Então para medir a qualidade do serviço 

logístico esta é uma pergunta que mede, por que lá ele tá: tendo a concordar ou como não. Ele 

também tem uma escala de resposta lá. Geralmente esta escala vai de 01 à 07, nisto ele vai 

concordo que a Texsa é eficaz no assunto tal.. Isto quer dizer, que se ele concorda, está 

concordando que a Texsa tem qualidade de serviço logístico. Porque as escalas de qualidade 

de serviço logístico diz: que a empresa para ter qualidade de serviço logístico tem que ser 

eficaz quando você faz alteração do pedido referente a quantidade, referente as mudanças dos 

produtos. Nisto que se busca medir a percepção do cliente, se ele disser não, significa que ele 

não percebe que isto é uma qualidade de serviço logístico. 

ENT5 – Isto aqui para comparar entre empresas? 
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DWF – Isto daqui quer dizer: É mais fácil fazer um pedido para Texsa do que para um outro 

concorrente dela. Você considera que isto é importante para perguntar para eles para medir a 

qualidade dos serviços logísticos da Texsa? 

ENT5 – A empresa não pode estar mudando um produto por outro sem avisar o cliente, isto 

aqui é importantíssimo. Os produtos são entregues pela empresa fornecedora em perfeito 

estado. Este aqui também é importantíssimo. Apesar que não depende muito dela, depende 

também da transportadora. 

DWF – Mas considera que a transportadora faz parte da Texsa, pois como você que paga o 

serviço, então na visão do cliente é a Texsa que entrega. 

ENT5 – Dentro do contexto do lubrificante ele sempre é entregue, então relevância disto do 

contexto eu diria para você que é um seis. 

ENT5 – Aqui é o mesmo? Duas vezes a mesma pergunta? Exatamente igual, estão repetidas. 

DWF – São adequadas as ações tomadas pela empresa fornecedora para resolver problemas 

de qualidade de produtos. Uma é qualidade e a outra é quantidade. Elas são parecidas.  

ENT5 – O cliente não entra no mérito da política, ele quer que resolva. A Solução do 

problema é 9 ou 10, mas a política é um negócio interno da empresa, entendeu. 

DWF – Agora deste bloco, clica as dez que você faria para o seu cliente, as dez perguntas que 

você gostaria de fazer, que você acha relevante e tem que fazer. 

DWF – Nesta segunda parte, o bloco 4, tem um pouco menos de perguntas, então a mesma 

coisa, só que aqui ele vai avaliar a capabilidade logística. O que é capabilidade logística? É os 

recursos da empresa e habilidades. Então o seguinte, quais as capabilidades logísticas que a 

sua empresa, a Texsa, necessita para prestar um melhor serviço logístico aos clientes. Então 

para o cliente vai ser perguntado: Você considera que a empresa fornecedora Texsa 

disponibiliza informações adequadas sobre a entrega das mercadorias quando da negociação 

do pedido. Então você considera que é importante esta pergunta para fazer para o cliente. 

Aqui em vez de 01 à 10 é de 01 à 06 e você coloca um “x” no quadradinho. Então você 

considera que esta pergunta é significante para ele responder. 

ENT5 – Mais uma vez, isto aqui não está relacionado se a Texsa faz ou não faz, você está 

perguntando da relevância disto dentro de um contexto. 

DWF – Exato. Qual é o teu grau de concordância em relação a cada item. Se a Texsa não faz, 

mas se o cliente achar relevante quando for perguntar, então é um ponto para se trabalhar. Na 

realidade não é uma pesquisa para eu saber o que a Texsa faz ou não. 

ENT5 – Sim, você quer saber sobre a efetividade... 

DWF – Mais a opinião de vocês que são executivos da Texsa em relação eu estar 

perguntando isto para o cliente, depois eu vou medir o que os clientes acham destas 

perguntas. 

ENT5 – O que você quer dizer com hábil às necessidades? 

DWF - A empresa fornecedora é hábil às necessidades dos seus clientes em relação aos 

serviços logísticos prestados. Isto é, tenha habilidade de estar prestando um bom serviço 

logístico, tipo entregar na data certa. Se o cliente considera que a empresa é hábil no serviço 

logístico prestado. 

ENT5 – Isto é, se ela está adequada as necessidades. 

DWF – Exatamente. Tipo, preciso receber em um prazo de um dia, então a Texsa tem sido 

hábil de me entregar em um prazo de um dia. Genericamente é isto. Vendo a necessidade de 

cada cliente que é diferente. 

ENT5 – Flexível? 

DWF – Isto significa, vamos dizer, eu preciso comprar uma caixa, a Texsa consegue me 

entregar uma caixa. Eu como cliente considero isto importante, mas a Texsa não considera, 

então não entrega uma caixa. 
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ENT5 – Flexibilidade pode ser relativa, pois ela pode ser flexível mas o cara pede um frasco, 

aí não tem como entregar. 

DWF – Este bloco é a mesma coisa, as 10 que você considera as mais importantes para serem 

perguntadas aos clientes. Fazer um “x” ou estrelinha no lado da pergunta. 

DWF – Este bloco, o último agora, está acabando, então isto aqui é direto para medir a 

satisfação do cliente. São perguntas diretas para o cliente em relação a que atinge a satisfação, 

vamos dizer, como a primeira aqui: A nossa empresa, o que cliente, ele está respondendo, o 

meu posto está satisfeito com os serviços logísticos prestados pela empresa fornecedora, pela 

Texsa. Você acredita que isto é relevante para se perguntar para ele, um número de um à dez, 

um peso de um à dez e depois você escolhe as dez que você acha mais relevante. 

ENT5 – Então, “a nossa empresa”, seria a empresa dele? 

DWF – Sim. Pois eu vou estar fazendo a pergunta para ele lá. A empresa dele está satisfeito 

com os serviços logísticos prestados pela Texsa, isto que vou perguntar. Da mesma maneira 

que outro, isto é relevante considero que isto é 10, mais ou menos considero sete. 

ENT5 – Por parte da empresa lá, para ele vai ter que ser 10 tudo isto daqui. 

DWF – Mas para você, acha que é importante perguntar para ele isto. Qual a relevância que 

você considera que... Esta pergunta eu vou fazer para ele, você considera que é relevante para 

Texsa saber isto. 

DWF – Como esta: A nossa empresa fica satisfeita com o serviço logístico prestado pela 

empresa fornecedora quando esta atende as expectativas da nossa empresa. Então, quer dizer, 

é importante para Texsa saber quando ela atinge as expectativas do cliente em relação ao 

serviço logístico ele fica satisfeito. A não, isto não é muito importante... 

ENT5 – Acho que é importante para os dois lados, a questão é... 

DWF – Aí pode ser 10 ou pode ser 09, peso que você considera mais adequado. 

ENT5 – É muito difícil de acontecer isto, por isto não dou dez, quer dizer, não é tão difícil, 

mas não é tão fácil acontecer, entendeu, é importante, é, mas acontece que não acontece isto. 

O cara sair divulgando você, a não ser que alguém pergunte para ele, você tem alguém para 

indicar, ah posso divulgar fulano, entendeu, mas ele não ficar divulgando aí. 

DWF – Neste caso também, agora você escolhe as dez mais relevantes para você. 

DWF – Este pedacinho, o bloco 6, é para se você quiser colocar alguma sugestão. 

DWF – Estamos encerrando a entrevista de número cinco, com o gerente de marketing do 

fornecedor de lubrificantes. Obrigado ... pela sua dedicação. 

 

FIM DA ENTREVISTA 05 

 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 06 
(Cliente de Óleos Lubrificantes – Realizada em 05 de Nov. de 2014) 

 

 

DWF – Início da sexta entrevista com o cliente do fornecedor de lubrificantes. Então este 

questionário ele é dividido em seis blocos, o último bloco é sugestão, se você tiver alguma 

sugestão depois e o primeiro e o segundo são dados demográficos, teu nome, que é opcional, 

função, formação e alguns dados da empresa. E aí sim, o bloco três, quatro e cinco são onde 

que entra as perguntas. No bloco três, tem vários itens que  vão ser perguntados, que eu 

gostaria que você desse uma nota, tipo o seguinte: Os funcionários da empresa fornecedora 

devem ser cordiais no atendimento. Os funcionários da empresa que é a Texsa, tem que ser 

cordiais. Você acha que esta pergunta é relevante para verificar a qualidade do serviço 

logístico da Texsa? Ah, é relevante, então vou dar uma nota dez, ah não é relevante, então vou 

dar uma nota cinco. Depois de ter dado nota, eu gostaria que você clicasse, fizesse um “x” nas 
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dez que você achou mais importante. Você já pode ir clicando as dez que você acha mais 

importante. O bloco quatro é muito parecido, só que muda a escala, de dez muda para seis e 

você só precisa fazer “x” do lado. E no bloco 5 é a mesma coisa que o bloco 4, você vai dar 

uma nota de 01 à 10 para cada questão que você, ah isto aqui é relevante, isto aqui não é 

relevante, eu gostaria que me perguntasse isto, isto eu não gosto. Quando você acha que não é 

relevante você dá 01, não é relevante, nada relevante dá 01, é relevante dá sete ou oito, é 

bastante relevante dá dez. Eu estou aqui, ficar a sua disposição para ficarmos conversando. 

ENT6 – Eu vou colocar como Vale, ou ele vai depois descer? Vou colocar Montagnini. 

DWF – No caso da entrevista ela é individual mesmo, pode ser da mesma empresa as duas 

pessoas, que nem na própria Texsa, várias percepções diferentes. E no compilar estes dados 

que se consegue fazer um formulário mais próximo do que vai medir realmente.  

DWF – Então agora neste bloco 3 ele fala sobre qualidade do serviço logístico, então todas 

estas questões que tem aí, são em relação a qualidade do serviço logístico prestado pela 

Texsa. Independente se foi ela que está fazendo direto ou se este serviço foi contratado. 

DWF – Agora nestas que você respondeu, peço a gentileza, clica, faz um asterisco nas dez 

que você acha que são as mais importantes, só um asterisco do lado. As dez que você 

considera que são as mais importantes.  

DWF – Este bloco 5, é a mesma coisa... 

ENT6 – Quatro. 

DWF – O Bloco quatro, ele é o mesmo sistema, a única diferença que ao invés de ser 10 é de 

01 à 06 e você coloca o “x”  no quadrado. Ele vai estar medindo o que nos chamamos de 

capabilidade logística. Capabilidades logísticas é os recursos e habilidades que o fornecedor 

de lubrificantes apresenta. O que é isto? Recursos são caminhões, a mão de obra. As 

habilidades,  habilidades de ser flexível numa entrega mais rápido, mudar a quantidade no 

sistema.  

ENT6 – No meu negócio eu retiro o produto, então eles não fazem logística para mim. A 

logística é minha. Então nisto aqui eu não sei no que eu vou poder ajudar, mas eu vou 

responder. 

DWF -  Mas como você faz logística, então você tem uma boa noção do que é relevante para 

ter uma boa qualidade do serviço logístico, neste negócio de lubrificantes. Você sabe o que é 

importante dentro da logística. 

DWF – Neste bloco a mesma coisa, fazer um “x” naquele que você respondeu, anterior. No 

bloco quatro. Este é o bloco 5. 

ENT6 – Este é o bloco 5. 

DWF – Mas naquela que você respondeu, você marcou as dez na lateral? 

ENT6 – Não, mas já faço. 

DWF – Este bloco 5 é semelhante ao sistema de resposta do bloco 3. Classificar dando uma 

nota de 01 a 10 e depois fazer o asterisco do lado. Ele está voltado para identificar a satisfação 

da empresa, como você comprado da Texsa o que te leva a satisfação. 

ENT6 – Aqui que entra o que eu te falei, eu não me preocupo com a logística dele, pois a 

logística é minha. 

DWF – Mas de um outro cliente que faça, não necessariamente precisa ser da Texsa. Mas 

quando você compra e o cara é responsável pela logística. Esta que é importante a sua 

opinião, quando você é cliente da logística, então não estamos falando só da Texsa para este 

caso. Como você sente em relação a logística das empresas que te entregam, considerando a 

tua satisfação. 

DWF – Muito Obrigado. Estamos finalizando a sexta entrevista com o cliente do fornecedor 

de lubrificantes. 

 

FIM DA ENTREVISTA 06 
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PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 07 
(Cliente de Óleos Lubrificantes – Realizada em 05 de Nov. de 2014) 

 

 

DWF – Estamos iniciando a sétima entrevista com o cliente do fornecedor de lubrificantes. O 

seguinte, eu montei um roteiro de entrevistas, ele é em seis blocos, os dois primeiros blocos 

são mais dados demográficos, você preenche, coisas rápidas de preencher todas as 

informações, até senão não quiser colocar o nome, é opcional, é indiferente, nosso interesse 

não é ficar captando quanto a sua empresa vende, mas ver o perfil do tamanho da empresa que 

respondeu. No terceiro, quarto e quinto bloco que realmente entra aquilo que eu tinha falado. 

Eu aqui neste primeiro bloco, tem trinta e poucas perguntas, o que eu gostaria que você 

fizesse, desse uma nota para cada pergunta desta, em relação, que se você acha ela relevante 

para estar medindo, que nem o primeiro bloco, qualidade do serviço logístico. Então aqui, esta 

pergunta tem haver qual qualidade do serviço logístico que teu fornecedor está praticando 

para você, seja a Texsa, ou em outro caso, outro fornecedor. Então que nem assim: Os 

funcionários da empresa fornecedora devem ser cordiais no atendimento? Isto aqui você 

considera que é uma coisa que faz parte da qualidade do serviço logístico? A cordialidade dos 

funcionários, acho e é importante perguntar, coloca de um à dez e assim por diante. Depois eu 

vou pedir para você, do lado delas, coloca um asterisco, escolha dez que você achou as 

melhores, ah não, estas dez eu achei as melhores, então coloca um asterisco do lado. Depois 

eu passo para o bloco quatro que é um pouquinho menos de perguntas e o bloco cinco, e o 

bloco seis é para que se você quiser dar uma sugestão. E é isto, em questão de minutos, é 

indolor e rápido. 

ENT7 – Aqui é o nome da empresa? 

DWF – Não, este aqui é o teu nome.  

ENT7 – Ah tá. 

DWF – O teu nome. A tua função, como comprador, gerente. 

ENT7 – A Formação, é a minha formação? 

DWF – É a sua formação, se é administração, economia ou só o segundo grau. Tempo de 

função na que você está praticando, tempo de empresa. 

ENT7 – Aqui é os dados da empresa? 

DWF – Isto. 

ENT7 – E este faturamento aqui? 

DWF – Ah, posto de gasolina deve ser menor ou igual à dois ponto quatro milhões. 

ENT7 – É, era a época que ganhava dinheiro. 

DWF – É faturamento mesmo, não é lucro. 

ENT7 – Distribuição de compras, compras dentro do estado? 

DWF – Se compra só dentro do estado, praticamente, é acima de 60%. 

ENT7 – É acima de 60%. 

DWF – Principais produtos, aqui é gasolina e lubrificantes. 

ENT7 – É. Tempo total de atendimento?  

DWF – Tempo total de atendimento, aqui de lubrificantes, qual é a média de recebimentos 

tua, entre você fazer o pedido e receber, de todos os fornecedores, sete ou oito dias, uma 

semana. 

ENT7 – Menos, quatro dias. 

DWF – Então é isto.  

ENT7 – Então só lá na Texsa que demora, heim. 

DWF – Pô, o cara do lado. 

ENT7 – Do lado, demora 30 dias. 

DWF – Ah, não demora 30 dias. (risos) 

TEX1 – Falei para você, não vamos levar lá no (...) pois ele vai falar mal de mim. (risos) 
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ENT7 – Demora 30 dias para chegar. (risos) 

DWF – Deve ser produto importado. (risos) 

DWF - Compras interestaduais, senão tiver. 

ENT7 – Não, isto aqui não tem. 

DWF – Então pode deixar. Agora vamos para o bloco três, este bloco é o seguinte, qualidade 

do serviço logístico, então aqui são perguntas do serviço logístico referentes ao teu fornecedor 

de lubrificantes, aqui no caso a Texsa. Então aqui esta primeira pergunta: Os funcionários da 

empresa fornecedora devem ser cordiais no atendimento. Os funcionários da empresa 

fornecedora devem ser cordiais no atendimento. 

ENT7 – Sim ou não, né? 

DWF – Na realidade o seguinte, você acha que isto envolvido com a qualidade do serviço 

logístico e se isto é relevante, na tua opinião, na tua opinião, se isto é relevante para qualidade 

do serviço logístico que você recebe. Se você acha muito relevante você coloca dez, se você 

acha mais ou menos você coloca cinco, se você acha que não é nada relevante, para mim não 

interessa a cordialidade do atendente da Texsa, então você coloca um. Pois na realidade o 

atendente da Texsa trabalhar com vendas ele está, marketing, vendas e logística é a mesma 

coisa, são praticamente o mesmo setor. 

ENT7 – Pois é, pois lá dentro é uma corrente. 

DWF – É uma corrente, pois quando você fala de Texsa você está falando dos funcionários 

que te atendem.  

TEX1 – Pois é, a venda queira ou não, a venda só se concretiza quando a mercadoria chega 

no cliente. 

DWF – Exatamente. 

TEX1 – Então vamos lá, eu tenho mercadoria em depósito, eu tenho tabela de preços e eu 

tenho que vender, aí eu vendo, depois aí eu não tenho logística para distribuir, não tenho 

produção pra cumprir com isso aí, aí onde leva estes trinta dias que ele falou para chegar a 

mercadoria aqui. 

DWF – Então é isto. Então nesta aqui é o seguinte, os funcionários na empresa fornecedora 

devem ser cordiais no atendimento, você acha muito importante isto para qualidade do serviço 

logístico da Texsa. Se você acha muito importante coloca dez, senão achar escolha uma nota 

entre um à dez. 

ENT7 – Ah, vou colocar dez aqui. 

DWF – A segunda. 

TEX1 – Que todo mundo tem importância neste bloco, digamos lá, se ele chegar na portaria  

para falar comigo e o porteiro falar não o TEX1 não tá e eu não posso chamar, ou se, não tá e 

eu não posso chamar, ou então ele não tá e eu não sei onde ele tá. Então ele vira as costas e 

vem embora e vai esperar uma hora e outra que eu consiga falar com ele, digamos lá eu ligo 

no estalo, mas eu tive aí para falar com você não me deixaram entrar, não me deixaram falar 

com você. Então é lógico que tem que ter um, desde o porteiro na sequência.  

DWF – Na sequência. 

DWF – A segunda também é a mesma coisa, os funcionários da empresa fornecedora devem 

demonstrar disposição para resolver os problemas que surgem referente aos pedidos 

realizados. Se achar muito importante coloca dez, ou senão uma nota abaixo de dez. Você 

considera que isto é muito importante para qualidade do serviço logístico, acha que é 

relevante para qualidade do serviço logístico, este primeiro bloco é em relação a isto.  

ENT7 – Esta aqui, mudança de preços, atrasos de entregas e substituições de produtos. 

Vamos supor, quando eu peço lá o Suprema, vamos focar no Suprema, se não tiver da aí ele 

tem que ligar para mim, falar que não tem o produto e se ele pode mandar outro? 

DWF – Porque na realidade o seguinte, exatamente é isto aí, para substituição disto. Então 

você acha isto importante que aconteça para qualidade do serviço logístico, então é esta nota 
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que você tem que né, não exatamente que ele precise fazer, porque, se você, oh como vai 

funcionar, se você colocar aqui, ah ele coloca dez, então quando eu purificar estas perguntas, 

provavelmente é uma que fica. Quando fizer lá o questionário final, se esta pergunta tiver e 

vim para você responder, provavelmente você é uma das pessoas que vai responder o 

questionário final quando vim pela internet, você acessa e-mail aqui? 

ENT7 – Sim. 

DWF – Provavelmente nós vamos distribuir via e-mail lá pelo pessoal da Texsa. Então aí 

você clicou, colocou esta daqui, aí eu vou colocar, deixar no relatório, que vai ficar dez destas 

perguntas, só dez de cada, aí ficou, se você colocar lá, ah clica lá concordo, pois lá vai ser 

uma escala de um a sete, parecido com o próprio bloco, concordo que isto aqui é importante 

para qualidade do serviço logístico, aí eu vou dizer, vou chegar lá para o Dono da Texsa, olha 

os que os cara acham importante, isto, isso e isto, você está fazendo, não, não estou fazendo, 

então... Ah estou fazendo isso aqui, aí dá uma coisa que ninguém considera que é importante, 

tá entendendo, é nesta que você... 

TEX1 – Daí o campo considera importante mas o núcleo, digamos lá a empresa acha que, 

digamos assim não tem o produto hoje, amanhã tem, se amanhã, fala vamos esperar até 

amanhã, amanhã não tem, opa vamos esperar até depois de amanhã, mas o cliente não está 

sabendo o porque nós estamos esperando até o depois do amanhã. 

DWF – Exatamente, então isto é que está perguntando estas perguntas aí. 

TEX1 – Esta aí é uma questão assim.. 

DWF – Que aparece na pesquisa final. 

TEX1 – Ela vem, para você no caso ela vem, é lógico ela vem de encontro a nós, porque, 

como eu digo vou ligar amanhã, mas você não vai ficar esperando o amanhã, você está 

esperando o produto chegar. 

ENT7 – É estou esperando o produto. 

DWF – Então você coloca a nota que você acha que ela é relevante, de um a dez qual a 

relevância para você.  

ENT7 – Porque estas cinco perguntas aqui elas... 

DWF – São relevantes? 

ENT7 – Uma encaixa na outra. 

DWF – Se você acha que as cinco são relevantes, pode colocar dez, todas. A pesquisa é 

exatamente isto, ela vai direcionar, saber a opinião lá da ponta. 

TEX1 – Aí vai colocar a gente também na frente, chegar no final, nós temos que estar 

sabendo o que nós estamos deixando a desejar e o que nós temos que melhorar. Isto aí ocorre, 

porque não tem o porque de falar olha eu estou, e se eu falar assim eu acho que estou bem, eu 

já estou errado, porque eu tenho que ter certeza se estou atendendo bem, se eu tenho 

condições de atender bem.  

DWF – Terminou? 

ENT7 – Sim. 

DWF – Então o seguinte, faz só uma gentileza, faz um asterisco nas dez que são mais 

importantes. Faz um asterisco aqui do lado, só em dez, as que você achou mais importante. 

DWF – Este bloco quatro é parecido com o que você respondeu, só que ao invés de um à dez, 

é um à seis e faz só o “x”, e da mesma maneira aqui ele vai estar medindo o que a gente 

chama de capabilidade logística, o que é capabilidade logística? É recursos e habilidades da 

empresa, então que é recurso? É o caminhão que vem fazer a entrega, é o motorista, o 

funcionário que descarrega e tal e tal. E habilidades é a questão de, ah ela consegue ser 

flexível, consegue ter agilidade de entregar no tempo que você quer. Então da mesma 

maneira, são perguntas que tem haver com as capabilidades do teu fornecedor de lubrificantes 

aí. Então que nem o exemplo aqui: A empresa fornecedora deve disponibilizar informações 

adequadas sobre a entrega das mercadorias quando da negociação do seu pedido. Isto aqui é 
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uma habilidade que ela deve ter ou não ter. Se você acha que é importante perguntar isto, se é 

relevante, seis, senão, um.  

ENT7 – Aí escolha a nota. 

DWF - Isto da mesma maneira, no final vou te pedir também, que faça os asteriscos nas dez 

principais que você considerou mais importante.  

ENT7 – Esta aqui, se eles são treinados, é claro que eles vão ter capacidades, né? 

DWF – Esta que vão ser competentes? 

ENT7 – É. 

DWF – Não necessariamente. Isto quer dizer vão ser treinados, mas não garante que vão ser 

competentes. São coisas diferentes. O que você acha mais relevante, ele ser competente ou ser 

treinado? Esta é a pergunta, qual das perguntas né que. 

ENT7 – É, que tem muitos que você dá o treinamento, mas entra num ouvido e saí no outro, 

tanto faz. 

DWF – É, exatamente. 

TEX1 – É porque, você tem o treinamento, mas você não tem, digamos lá, não tem a 

competência, então você tem que conciliar né, porque no treinamento, lógico no treinamento 

você passa, não é que você vai ficar guiando o cara aqui que tem que ser aqui, mas se você 

tem uma linha, é uma linha você traçou aquela linha, ele tem que estar dentro daquela linha 

ou ele ter o jogo de cintura, não para sair fora do que você traçou, mas para dizemos lá tem 

que ter uma válvula de escape, dentro deste treinamento vai usar o treinamento para, te 

auxiliar. 

ENT7 – Para desenvolver o serviço dele. 

TEX1 – Para desenvolver. 

ENT7 – Gostei desta aqui, gostei desta 22 aqui: “A empresa fornecedora deve disponibilizar 

website para que se possa realizar os pedidos via internet”. 

DWF – Esta daí você já pode colocar um asterisco, você gostou muito já deixa ela separada 

para as dez. 

DWF – Vocês já fazem por SMS, já né? Por SMS não, por MSN, Skype. 

TEX1 – Sim. 

DWF – Isto aí pegou moda. Que tá hoje mais, o que o pessoal hoje usa mais? 

ENT7 – Hoje Skype.  

TEX2 – Skype. 

DWF – Antigamente era o MSN, mas o MSN acabou. 

TEX2 – Hoje o MSN é Skype, e-mail, até o WHATSAPP o povo já fecha pedido hoje, cliente 

tá melhorando. 

ENT7 – Esta semana eu fiz cobrança por WHATSAPP. 

TEX1 – Até a cobrança ficou elitizada.  

ENT7 – Ficou. 

DWF – Agora você escolhe as dez, as tuas dez preferidas entre a folha anterior e esta. 

DWF – A logística de vocês de entrega é toda terceirizada?  

TEX2 – Não. 

DWF -  Tem coisas de vocês? 

TEX2 – Na cidade e tal é nossa, quando é uma carga, tipo vende lá seiscentos e cinquenta 

volumes, dá uma carga vai direto no cliente, tem que ser transportadora dai. 

DWF – Tem isto também. 

TEX2 – Vamos supor lá, dá seis mil quilos, tem quatro mil, uma carga vai direto para o 

cliente, o Paraná faz isto. 

DWF – O gerente estava me mostrando que vocês tem vários pontos de vendas, nossa, no 

Brasil inteiro quase. 

TEX2 – Catorze ou dezesseis. 
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DWF – Bem espalhado. Até Manaus, né. 

TEX2 – Sim, só balsa lá, leva no porto e o cliente vai tirar com a balsa própria. 

DWF – O bloco cinco fala sobre a satisfação do cliente em relação ao serviço logístico, então 

as perguntas são todas voltadas para medir a tua satisfação em relação ao serviço logístico, o 

que atinge a tua satisfação, tá. Então você vai ver aqui: A nossa empresa, a sua empresa, deve 

estar satisfeita como os serviços logísticos prestados pela empresa fornecedora. Esta é uma 

pergunta bem direta, assim, você está satisfeito com o serviço prestados pela Texsa? Você 

considera esta pergunta relevante para se fazer, da mesma coisa, dez ou senão ah, não precisa  

perguntar isto, então coloca um, ou cinco se achar mais ou menos, todas elas a mesma coisa. 

Agora é de um à dez novamente.    

ENT7 – A gente olhando estas duas perguntas aqui, parece que é igual, né? 

DWF – Mas ela tem diferença na quantidade, quero ver, ah gerenciar. 

ENT7 – Realizar. 

DWF – E gerenciar, né. 

ENT7 – Realizar e gerenciar. 

DWF – Tem algumas coisas que são próximas. 

DWF – No bloco seis, só se quiser dar alguma sugestão, alguma coisa. Marcou as dez? 

DWF – Se você tiver alguma sugestão, que você quiser complementar. 

ENT7 – A sugestão que eu tinha já coloquei em prática né, foi no uniforme e lá no painel lá. 

TEX1 – Isto, tem que mandar para você um expositor. 

 

 

FIM DA ENTREVISTA 07 

 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 08 
(Cliente de Óleos Lubrificantes – Realizada em 05 de Nov. de 2014) 

  

DWF – Vamos iniciar a entrevista número oito com um cliente do fornecedor de lubrificantes 

em Umuarama, hoje na data do dia cinco do onze. Então (nome do entrevistado) é bem 

simples, o primeiro bloco é mais os dados demográficos, que a gente faz em qualquer 

pesquisa, que seria nome, coisas da empresa, se quiser ir respondendo, e depois aí nos blocos 

seguintes, o três, o quatro e cinco que entra na questão das perguntas, tá. Neste primeiro 

bloco, o bloco três, o que ele pergunta, nos vamos estar avaliando neste bloco a qualidade do 

serviço logístico da Texsa, o teu fornecedor de lubrificantes, ou o teu maior fornecedor de 

lubrificantes, se assim você quiser. Aí para isto você faz perguntas, que vai sempre, quando 

vai na pesquisa normal, vai daquele negócio, tendo a concordar, vem sempre quatro ou cinco 

para você marcar. Aqui na realidade, o que eu peço é o seguinte, se você acha relevante esta 

pergunta para incluir quando se fala de qualidade do serviço logístico, se você acha bastante 

relevante você dá uma nota dez, você acha mais ou menos, você dá uma nota seis, sete, oito 

ou qual nota... 

ENT8 – Se não acho nada? 

DWF – Ah, se não acho nada relevante, dá um. Então isto, e depois vou pedir para você só 

fazer um asterisco do lado das dez que você considerou assim: aqui estas são as melhores que 

eu vi dentro deste bloco. Se você quiser começar e vou tirando as tuas dúvidas. 

ENT8 – Este aqui é para preencher também, como é que é? 

DWF – Se quiser só colocar o teu nome.  

ENT8 – O importante é a partir daqui, né? 

DWF – Exato.  

ENT8 -  Deixa eu só, aqui o que você está perguntando aqui, seria a importância da pergunta? 
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DWF – Exatamente. Você acha relevante para avaliar a qualidade do serviço logístico, se esta 

pergunta aqui tem haver com isto e qual a relevância dela. Se você acha ela muito importante, 

pouco importante, se é muito importante... 

ENT8 – Aí é 10, né. 

DWF – Isto. 

ENT8 – Estas aqui são iguais? 

DWF – Não, tem uma pequena diferença, esta é quantidade e outra qualidade. 

DWF – Agora preciso que você faça um asterisco nas dez que você considerou mais 

importante, fazendo favor.  

DWF – O próximo bloco, ele é parecido com este, só que agora começa diminuir o número 

de perguntas, mais calmo, só que aqui é o grau de concordância, de um à seis, se você 

concorda, este bloco, ele vai medir a capabilidade logística, no caso  do fornecedor 

lubrificantes. O que é capabilidade logística? É recursos, que este cara tem e as habilidades 

que tem. Que é recurso? O caminhão, é o motorista uniformizado, equipamentos. E 

habilidades? Habilidades de te entregar mais rápido, habilidade de te fornecer informações 

corretas sobre o teu pedido e etc. Da mesma maneira, se você acha relevante, de um à seis e 

depois marcar as dez que você acha que são mais relevantes.  

ENT8 – Este aqui também as dez? 

DWF – Sim, as dez. 

DWF – O último bloco, estamos chegando ao final. Então o último bloco o estilo é igual ao 

do bloco três, vai dar um peso de um à dez para cada pergunta e ela vai estar relacionada com 

a tua satisfação direta em relação ao serviço logístico prestado. Então a pergunta: A nossa 

empresa deve estar satisfeita com o serviço logístico prestado pela empresa fornecedora. É 

uma pergunta que você acha relevante fazer esta pergunta ou não?  

TEX1 – Quando eu quero medir a tua satisfação. 

ENT8 – Certo. 

DWF – Marcar... 

ENT8 – As dez né? 

DWF – Isto, as dez que você considera as mais relevantes. 

DWF – Então, se agora quiser dar uma sugestão. 

ENT8 – Acho que não. 

DWF – Então era isto. 

ENT8 – O principal tá ali mesmo. 

DWF – Muito obrigado, você ajudou bastante.  

 

FIM DA ENTREVISTA 08 

 

 

PRIMEIRA ETAPA – FASE EXPLORATÓRIA – ENTREVISTADO 09 
(Cliente de Óleos Lubrificantes – Realizada em 05 de Nov. de 2014) 

 

 

DWF – Início da entrevista de número nove, com o cliente do fornecedor de lubrificantes em 

Umuarama. São três blocos que nós vamos estar avaliando, neste primeiro bloco, o que vai 

falar ele, qualidade do serviço logístico, todas as perguntas estão voltadas para medir a 

qualidade do serviço logístico prestados pela Texsa, pelo teu fornecedora de lubrificantes ou 

por  qualquer um que, se a pergunta que você gostaria que tivesse em relação quando você 

fosse avaliar o teu fornecedor de alguma coisa. Então o seguinte, você vai dar um peso de 

relevância, se acha importante ou menos importante esta pergunta em relação a qualidade de 

serviços logísticos, exemplo: Os funcionários da empresa fornecedora devem ser cordiais no 
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atendimento. Significa, eu acho isto importante de ser perguntado, acho que isto é fatal para 

qualidade do serviço logístico, então você vai dar dez, ah não, não acho importante, então se 

vai dar um, cinco, quatro. 

ENT9 – Ah, entendi. 

DWF – Em todas elas assim. Depois de você terminar, eu te explico o passo seguinte. 

ENT9 – Então daqui eu vou por aqui? 

DWF – Não, você vai escrever aqui do lado. 

ENT9 – Tranquilo, aqui vou por...? 

TEX1 – Só números.  

ENT9 – Ah, só números, entendi. 

DWF – Você vai colocar só números. 

DWF – Só números em relação a relevância do que você acha disto. Se é muito bom ou não. 

ENT9 – Só isto? 

DWF – Ainda não, tem mais. Estas que você preencheu aqui, eu queria que você assinalasse 

as dez que você considerou as mais importantes. Só assinalar, fizesse um asteriscos, separasse 

as dez que você considera as mais importantes. 

ENT9 – A mais importantes? 

DWF – É, na sua opinião as mais importantes, somente dez.  

DWF – Agora mais um pouquinho, passa rápido. Agora aqui em vez de um à dez, é um à seis 

e é um “x” . Em relação as capabilidades logísticas, recursos e habilidades que teu fornecedor 

pode lhe fornecer. Então, qual é a pergunta que é relevante quando quer medir os recursos e 

habilidades dele, exemplo: A empresa fornecedora deve disponibilizar informações adequadas 

sobre a entrega das mercadorias quando da negociação do seu pedido. Você acha isto 

importante em relação aos recursos que ele oferece para facilitar a tua vida em relação a 

pedido? A isto é importante perguntar, seis, mais ou menos, um, a mesma coisa. 

ENT9 – Hum, Hum. 

DWF – Depois faz o asterisco do lado, você pode pensar... 

TEX1 – ...nas dez que você acha mais importante. 

ENT9 – Aqui já posso colocar. 

DWF – Sim, você já pode pensar e colocar. 

DWF – As dez? 

ENT9 – Já. 

DWF – Aqui é igual aquela primeira que você respondeu, bloco três lá. Aqui são perguntas 

diretas que vai ser feita para medir a tua satisfação, então fala diretamente da tua satisfação. A 

nossa empresa, no caso a sua empresa, deve estar satisfeita com os serviços logístico 

prestados pela empresa fornecedora. Isto é relevante de perguntar ou não? A mesma coisa, 

você pode marcar as dez também. 

ENT9 – Beleza. 

DWF – Aqui é de um à dez.  

DWF – Aqui só se você tiver alguma sugestão, quiser colocar uma pergunta que acha que 

seja relevante colocar. 

ENT9 – Não.  

DWF – Não, então terminamos. Obrigado. 

ENT9 - É só isto mesmo? 

DWF – Só, obrigado. 

 

FIM DA ENTREVISTA 09 

 

 

 



 200 

APÊNDICE H – COEFICIENTES DE CORRELAÇÕES DAS VARIÁVEIS 

 

QSL03_F2 QSL05_F2 QSL08_F2 QSL09_F2 QSL11_F2 QSL12_F2 QSL14_F2 CL01_F2 CL06_F2 CL07_F2 CL08_F2 CL09_F2 SC02_F2 SC03_F2 SC04_F2 SC05_F2 SC06_F2 SC09_F2 SC10_F2

C. Pearson 1 .739** .635** .535 ** .492 ** .585** .537** .527 ** .358 ** .428 ** .460** .408 ** .425 ** .314 ** .381** .466 ** .410 ** .456 ** .510**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .739 ** 1 .683** .506 ** .507 ** .519** .526** .484 ** .277 ** .287 ** .286** .310 ** .476 ** .374 ** .473** .514 ** .525 ** .457 ** .484**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .002 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .635 ** .683** 1 .638 ** .616 ** .606** .656** .511** .329 ** .310 ** .426** .448 ** .487 ** .294 ** .529** .578 ** .646 ** .654 ** .592**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .535 ** .506** .638** 1 .528 ** .529** .599** .431 ** .242 ** .372 ** .400** .366 ** .547 ** .428 ** .607** .565 ** .546 ** .661 ** .562**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .492 ** .507** .616** .528 ** 1 .778** .595** .619 ** .427 ** .464 ** .475** .507 ** .400 ** .303 ** .351** .443 ** .463 ** .515 ** .415**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .585 ** .519** .606** .529 ** .778 ** 1 .622** .598 ** .435 ** .608 ** .523** .492 ** .392 ** .289 ** .397** .515 ** .491 ** .566 ** .485**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .537 ** .526** .656** .599 ** .595 ** .622** 1 .495 ** .269 ** .441 ** .475** .324 ** .450 ** .339 ** .458** .538 ** .561 ** .640 ** .536**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .527 ** .484** .511** .431 ** .619 ** .598** .495** 1 .469 ** .513 ** .558** .591 ** .408 ** .275 ** .259** .422 ** .373 ** .514 ** .421**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .005 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .358 ** .277** .329** .242 ** .427 ** .435** .269** .469 ** 1 .548 ** .673** .674 ** .192 * .251 ** .158 .379 ** .249 ** .346 ** .374**

Sig.2 extr.) .000 .002 .000 .009 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .038 .006 .088 .000 .007 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .428 ** .287** .310** .372 ** .464 ** .608** .441** .513 ** .548 ** 1 .671** .541 ** .369 ** .363 ** .297** .474 ** .421 ** .510 ** .463**

Sig.2 extr.) .000 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .460 ** .286** .426** .400 ** .475 ** .523** .475** .558 ** .673 ** .671 ** 1 .741 ** .379 ** .243 ** .289** .488 ** .388 ** .570 ** .449**

Sig.2 extr.) .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .002 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .408 ** .310** .448** .366 ** .507 ** .492** .324** .591 ** .674 ** .541 ** .741** 1 .361 ** .280 ** .263** .419 ** .372 ** .497 ** .442**

Sig.2 extr.) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .004 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .425 ** .476** .487** .547 ** .400 ** .392** .450** .408 ** .192 * .369 ** .379** .361 ** 1 .711** .717** .661 ** .581 ** .674 ** .596**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .038 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .314 ** .374** .294** .428 ** .303 ** .289** .339** .275 ** .251 ** .363 ** .243** .280 ** .711** 1 .584** .577 ** .485 ** .524 ** .524**

Sig.2 extr.) .001 .000 .001 .000 .001 .002 .000 .003 .006 .000 .008 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .381 ** .473** .529** .607 ** .351 ** .397** .458** .259 ** .158 .297 ** .289** .263 ** .717 ** .584 ** 1 .684 ** .633 ** .678 ** .525**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .088 .001 .002 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .466 ** .514** .578** .565 ** .443 ** .515** .538** .422 ** .379 ** .474 ** .488** .419 ** .661 ** .577 ** .684** 1 .705 ** .736 ** .591**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .410 ** .525** .646** .546 ** .463 ** .491** .561** .373 ** .249 ** .421 ** .388** .372 ** .581 ** .485 ** .633** .705 ** 1 .636 ** .528**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .456 ** .457** .654** .661 ** .515 ** .566** .640** .514 ** .346 ** .510 ** .570** .497 ** .674 ** .524 ** .678** .736 ** .636 ** 1 .706**

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

C. Pearson .510 ** .484** .592** .562 ** .415 ** .485** .536** .421 ** .374 ** .463 ** .449** .442 ** .596 ** .524 ** .525** .591 ** .528 ** .706 ** 1

Sig.2 extr.) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
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