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RESUMO 

Os serviços têm estado presentes no cotidiano das pessoas, proporcionando assim, contatos 

diários com empresas prestadoras de serviços dos mais diversos segmentos como alimentação, 

transportes, comunicação, saúde, segurança, condomínios residenciais e prediais. A diversidade 

de serviços, muitas vezes, é encontrada em um único lugar. Nesse contexto, este estudo abordou 

os construtos “Gestão de Serviços (GS), “Gestão dos Serviços Logísticos (GSL) ”, “Gestão da 

Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS) ”, “Big Data Analytics (BDA) ”, Desempenho 

Operacional (DO) ” e “Satisfação do Cliente (SC) ”, tendo por objetivo analisar o efeito 

mediador do Big Data Analytics no Desempenho Operacional e, consequentemente, na 

Satisfação do Cliente. O local de pesquisa foram os condomínios residenciais da região 

metropolitana de São Paulo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa composta de duas fases. A 

primeira, de natureza exploratória qualitativa, através de entrevistas em profundidade junto a 

três condomínios e seus respectivos fornecedores de serviços. Os sujeitos da primeira fase 

foram, de um lado, os síndicos, gerentes condominiais e ou zeladores, e de outro lado, 

fornecedores de serviços (elevadores, segurança, manutenção). Os dados coletados dessa fase 

foram tratados pela análise de conteúdo. De posse dos resultados da pesquisa exploratória, foi 

realizado a segunda fase, sendo esta, de natureza descritiva do tipo quantitativa. Neste momento 

foi desenvolvido um questionário e aplicado a um total de 125 respondentes, escolhidos por 

acessibilidade, com o mesmo perfil dos sujeitos da pesquisa realizada na primeira fase. Em 

ambas as fases, as empresas participantes do presente estudo são utilitárias de pelo menos duas 

das dimensões do BDA. Os dados coletados, nesta fase, foram tratados pela estatística descritiva 

(para examinar os dados outliers) e pela modelagem em equações estruturais. Os dados tratados 

revelaram que o BDA é uma importante ferramenta de gestão, tendo consequências positivas 

na GCSS, no DO e, consequentemente, na SC. A medida em que os prestadores de serviços 

condominiais compreendam tal relação, e se disponham a utilizar o BDA como ferramenta 

facilitadora de processos como estocagem, distribuição, execução de serviços, pós-venda, 

dentre outros, poderão assim melhor desenvolver e satisfazer os seus clientes quanto a melhores 

prazos e condições de entrega, melhoria da qualidade dos serviços executados e do 

relacionamento entre o cliente e o fornecedor. Por fim, a partir das relações estabelecidas entre 

as variáveis apresentadas, pôde-se constatar que o BDA tem efeito mediador na relação entre a 

GCSS e o DO. 

Palavras-chave: Gestão de Serviços, Gestão dos Serviços Logísticos, Gestão da Cadeia de 

Suprimento de Serviços, Desempenho Operacional, Big Data Analytics e Satisfação do Cliente.        



ABSTRACT 

 

Services have been present in people's life daily, providing, daily contacts with companies 

services in a wide range of segments such as food, transport, communication, health, safety, 

residential and residential condominiums. The diversity of services is often found in one place. 

In this context, this study addressed the constructs "Service Management (SM)", "Management 

of Logistic Services (MLS)", "Service Supply Chain Management (SSCM)", "Big Data 

Analytics (BDA) Operational Performance (OP) "and" Customer Satisfaction (CS) ", aiming to 

analyze the mediating effect of Big Data Analytics on Operational Performance and, 

consequently, Customer Satisfaction. The research site was the residential condominiums of 

the São Paulo area. For this, a research composed of two phases was carried out. The first, of a 

qualitative exploratory nature, through in-depth interviews with three condominiums and their 

respective service providers. On the one hand, the subjects of the first phase were the syndics, 

condominium managers and janitors, and on the other hand, service providers (elevators, 

security, maintenance). The data collected from this phase were treated by content analysis. 

With the results of the exploratory research, the second phase was carried out, being this one, 

of a descriptive nature of the quantitative type. At the moment, a questionnaire was developed 

and applied to a total of 125 respondents, chosen for accessibility, with the same profile as the 

subjects of the research carried out in the first phase. In both phases, the companies participating 

in the present study are utilitarian of at least two of the dimensions of the BDA. The data 

collected at this stage were treated by descriptive statistics (to examine the outliers data) and 

by modeling in structural equations. The data presented revealed that the BDA is an important 

management tool, having positive consequences in the SSCM, in the OP and, consequently, in 

CS. The extent to which service providers understand such a relationship, and are willing to use 

BDA as a facilitating tool for processes such as storage, distribution, service execution, after-

sales, among others, can thus better develop and satisfy their customers better delivery times 

and conditions, improvement of the quality of the services performed and the relationship 

between the customer and the supplier. Finally, from the relations established between the 

presented variables, it was possible to verify that the BDA has a mediating effect on the 

relationship between SSCM and the OP. 

 

Keywords: Service Management, Logistics Services Management, Service Supply Chain 

Management, Operational Performance, Big Data Analytics, and Customer Satisfaction 
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1. PROBLEMA DE PESQUISA  

 

O objetivo deste capítulo foi contextualizar a Gestão de Serviços (GS) e a Gestão dos 

Serviços Logísticos (GSL) em um ambiente de prestação de serviços no segmento condominial, 

bem como identificar qual o papel da ferramenta tecnológica Big Data Analytics (BDA), como 

facilitadora na Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS), gerando a Satisfação do 

Cliente (SC) através do Desempenho Operacional (DO) destas empresas e uma relação 

harmônica entre clientes e fornecedores. Apresenta-se a seguir a problemática que forneceu a 

demarcação científica em decorrência da identificação de lacunas do conhecimento que 

investigou o problema de pesquisa.   

   

1.1 Introdução 

A Gestão de Serviços (GS) está presente na rotina das organizações, as soluções 

apresentadas pelas organizações que prestam serviços são parte da vida dos indivíduos. Os 

serviços estão presentes, todos os dias, das mais diversas maneiras possíveis, na vida do 

indivíduo, são exemplos serviços de alimentação, comunicação, emergências, dentre outros. 

Não é novidade que o bem-estar e a saúde econômica de diversas economias do mundo têm se 

alicerçado nos serviços. As atividades relacionadas à manufatura e agricultura sempre serão 

necessárias. Contudo, os recursos são escassos e existem limites para a produção e consumo 

destes recursos. Por sua vez, os serviços são altamente experimentáveis, ou seja, cada serviço 

recebido é uma experiência única por parte deque os prestam e de quem os recebem 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

A avaliação que o cliente faz do serviço é genérica. Entretanto, tem maior significado 

quando comparada à satisfação gerada mediante a aquisição de um produto. Isso se dá devido 

à intangibilidade do serviço. Esta avaliação é realizada durante a prestação de serviços ou ainda, 

em alguns casos, ao seu término, o que permite um processo de análise entre o que o cliente 

esperava e o que ele recebeu (GIANESI; CORRÊA, 2012).  

Por sua vez, a Gestão dos Serviços Logísticos (GSL) também não é um tema inteiramente 

novo e tem sido explorado com profundidade nos últimos dez anos, assim como a Gestão de 

Serviços (GS). Entretanto, as transformações em um ambiente cada vez mais competitivo 

exigem adaptações contínuas e um monitoramento intenso, uma vez alcançado o nível de 

exigência de serviços a longo prazo. Novas mudanças são necessárias de forma sistêmica, dada 
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as necessidades dos clientes, que passam por processos significativos de mudanças e a 

concorrência (KULYK; MICHALOWSKA; KOTYLAK, 2017). 

A busca da excelência em logística, tem se tornado uma importante fonte de diferenciação 

competitiva em todo o mundo, tendo o seu estudo aprofundado por diversas companhias que 

utilizam deste tema em diversas ofertas de Marketing (MENTZER; FLINT; HULT, 2001). 

Ainda que pesquisadores tenham apresentado estudos sugerindo que as competências 

logísticas têm complementado o marketing, se faz necessário um aprofundamento maior sobre 

os serviços logísticos no que se refere a um olhar do cliente sobre o tema, bem como as 

principais dificuldades encontrada pelos fornecedores de serviços (MENTZER; FLINT; HULT, 

2001). 

De um lado, as empresas têm buscado maneiras diferenciadas para manter-se no mercado 

e, consequentemente, aumentar a sua participação em seu ambiente de atuação. Este fato ocorre 

por conta de uma competitividade acirrada entre as empresas, fazendo com que o mercado e os 

seus participantes sejam obrigados a se reinventarem quanto ao modo de gerenciar a sua cadeia 

de suprimentos de serviços, independentemente do setor em que atuam (FAVARETTO, 2012). 

De outro lado, o tema Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS) tem sido 

objeto de estudos e publicações. Os esforços são focados na compreensão da indústria de 

transformação, cabendo destaque para o setor automobilístico. Na abordagem do tema Gestão 

da Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS), os autores convergem os seus estudos para 

basicamente dois fluxos: o fluxo de materiais e o fluxo de informações (PIRES; CARRETERO-

DÍAZ, 2007; BALLOU, 2006; KRITHIKA et al., 2011). 

É neste novo cenário que as organizações têm intensificado as suas atividades na área de 

gestão de operações, no sentido de obter melhores resultados na prestação de serviços, inclusive 

buscando relacionar a “gestão de operações e serviços” resultando no aprofundamento da 

“gestão da cadeia de suprimentos em serviços” (FAVARETTO, 2012).      

Alinhado a esta importante análise na ótica dos serviços logísticos, surge uma questão de 

vital importância no novo cenário mundial: a tecnologia e a sua aplicabilidade no mundo 

corporativo como ferramenta para a busca da satisfação do cliente, de modo a adicionarem valor 

para aos seus produtos e serviços (PAULRAJ; CHEN, 2007).  

A tecnologia da informação tem feito parte da rotina das organizações de modo a 

transformá-las de tal forma, que são inúmeros os impactos em diversas áreas da organização e 
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do mercado, e o seu uso tem sido uma ferramenta essencial para que a logística possa prestar 

serviços oportunos (PAULRAJ; CHEN, 2007). 

É comum a utilização do Big Data Analytics (BDA) nas organizações para a utilização de 

novas estratégias no desenvolvimento de novas ideias e na renovação de novas maneiras de 

criar valor aos seus produtos e serviços. Entretanto, também se faz necessário que a utilização 

desta tecnologia seja capaz de contribuir para que as organizações, através da alavancagem e 

tratamento de seus dados, utilizem esta ferramenta de modo a transformarem as suas operações 

na Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (SANDERS, 2016).     

O mundo contemporâneo certamente não é mais o mesmo a partir da disseminação 

tecnológica oriunda da internet e que vem em uma evolução exponencial nos últimos anos. De 

fato, é evidente a impossibilidade de uma sociedade se desenvolver fora deste contexto 

tecnológico, onde cada vez mais a informação e o modo pelo qual as instituições as tem 

utilizado vem transformando sociedade.   

A tecnologia tem feito cada vez mais parte do cotidiano das instituições, das empresas, e, 

consequentemente, da vida das pessoas. É dentro deste cenário, altamente mutável, que as 

organizações têm buscado meios para gerenciá-la (MCAFEE; BRYNJOFSSON, 2012).   

Um imenso volume de dados e informações são processados diariamente em todo o 

mundo. A internet tem sido utilizada como facilitadora dos mais diversos processos digitais 

existentes na atualidade. Os telefones móveis, redes sociais, sistema de cartões de fidelidade, 

produtos inteligentes conectados, dentre outros, são reais exemplos de como estes dados são 

gerados e acumulados, levando os mais diversos setores a obterem informações que visam 

revolucionar a forma de se fazer negócio (ITTMMAN, 2015). 

Trilhões de bytes de informação são capturados diariamente por organizações das mais 

diversas atuações ao redor do mundo. Estes dados são gerados pelos clientes, fornecedores, 

operações logísticas e financeiras, dentre outras fontes das mais diversificadas possíveis. São 

milhares de sensores conectados entre si que visam auxiliar as empresas a obterem uma 

inteligência de mercado que busque diferenciá-la de seus concorrentes (MANYICA et al., 

2011). 

Portanto, a Satisfação do Cliente (SC) tornou-se consequência de um processo consistente 

e sistêmico de alavancagem de grandes dados. No sentido de transformar a organização, e, 

consequentemente, trazer benefícios que satisfaçam os seus clientes. O desenvolvimento de 
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ações internas e bem dirigidas vêm sendo tomadas, criando assim, valor para a organização e 

para a sociedade (MANYICA et al., 2011). 

Devido à interação existente entre fornecedores e clientes, a organização pode 

desenvolver ações que venham a criar valor aos seus produtos e ou serviços de modo que o 

cliente esteja disposto a ter um custo de oportunidade maior em decorrência do valor encontrado 

(BLYLER; COFF, 2003). 

As empresas tradicionais estabelecem “pontos de contato” entre os seus clientes, 

fornecedores, parceiros e colaboradores. Todavia, estes pontos de contato são limitados e 

finitos, muitas vezes utilizados somente como pequenas etapas no processo de compra e venda. 

O que de fato ocorre é que, normalmente, as empresas não incluem os seus clientes no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. Existe uma força de vendas, que tem perdido 

espaço, que busca a qualquer custo vender as suas soluções tornando as empresas focadas nelas 

mesmas, o que funcionou por muito tempo, mas que agora é hora de mudar a forma de atuação 

(RAMASWAMY; GOUILLART, 2010). 

A visão tradicional das empresas estava limitada aos recursos, principalmente os 

financeiros, suas instalações físicas e o seu capital humano (trabalho), estando este modelo 

aplicado aos gestores como distribuidores de recursos e competindo por oportunidades dentro 

da própria organização (RAMASWAMY; OZCAN, 2014).  

As empresas têm acompanhado uma evolução ao longo dos anos de modo a 

compreenderem que o processo de extração de valor consiste em aumentar a sua variedade de 

ofertas. Entregar ao cliente serviços personalíssimos e proporcionar a assistência destas ofertas 

de forma eficiente e customizada, contribui para o envolvimento do cliente em diversos 

aspectos que resultam em sua satisfação. Sendo assim, a satisfação do cliente e a criação de 

valor é a consequência de um processo contínuo e co-participativo (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004).  

Se faz necessário que as organizações estejam preparadas para enfrentarem este ambiente 

de mudanças antecipando-se e adequando-se às novas tecnologias. Sendo assim, é possível 

agregar valor aos seus produtos e serviços, tornando-se empresas sólidas e competitivas. Para 

que isso ocorra, as empresas precisam desenvolver canais de comunicação eficientes com os 

seus clientes e público de interesse, utilizando de maneira sistêmica, procedimentos com o fim 

de quantificar a satisfação de seus clientes e desenvolver relacionamentos duradouros e 

solidificados (TRIERWEILLER et al., 2017).  
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Diante do cenário apresentado, o presente estudo teve por objetivo responder ao seguinte 

problema de pesquisa: “O Big Data Analytics (BDA) tem efeito mediador na relação entre a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços e o Desempenho Operacional de modo a 

melhorar a Satisfação do Cliente (SC) em condomínios residenciais e comerciais na cidade de 

São Paulo”? 

 

1.2 Objetivos 

Como facilitador à resposta da pergunta de pesquisa descrita acima, apresenta-se a seguir 

os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o efeito mediador do Big Data Analytics (BDA) na relação entre a Gestão da 

Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS) e o Desempenho Operacional (D.O.) das empresas 

prestadoras de serviços no segmento condominial, na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) de modo que a Satisfação do Cliente (SC) seja impactada positivamente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar as variáveis relevantes dos elementos “expectativa do cliente”, 

“execução dos serviços” e “percepção do cliente” na Gestão de Serviços (GS); 

b) Identificar as variáveis relevantes da “pré-transação”, “transação” e da “pós-

transação” na Gestão dos Serviços Logísticos (GSL); 

c) Identificar as variáveis relevantes da Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços 

(GCSS); 

d) Identificar as variáveis relevantes do Desempenho Operacional (D.O.);  

e) Identificar as variáveis relevantes do Big Data Analytics (BDA) como mediador da 

relação entre a GCSS e o D.O.; 
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1.3 Modelo Conceitual e Operacionalização das Hipóteses 

O embasamento teórico do presente estudo permitiu estabelecer as relações entre as 

variáveis verificadas. Para Gronroos (1990) o nível da qualidade percebida do serviço por um 

determinado cliente se dá a partir da diferença entre a qualidade em que o cliente esperava em 

obter determinado serviço e o que realmente foi entregue a ele. A satisfação pode ser definida 

como uma função do desempenho de determinado produto ou serviço em relação às 

expectativas de determinado cliente (OLIVER, 1997). Sendo assim, a qualidade dos serviços é 

uma fundamental alternativa de diferenciação, tornando-se imprescindível total atenção dos 

gestores para que possam melhor compreender o impacto que esta medida tem nos indicadores 

da organização (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1996).  

Para Matos (2011) a satisfação está relacionada à superação das expectativas de um 

indivíduo em relação a sua experiência de consumo. Para tanto, fatores emocionais e 

necessidades individuais influenciam diretamente no sucesso ou no fracasso do serviço 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). A qualidade percebida é o resultado da comparação entre a 

expectativa de determinado cliente e o que de fato ele percebeu após a realização de 

determinado serviço (BATESON; HOFFMAN, 2003). Em resumo, a qualidade é percebida 

conforme as preferências e percepções dos consumidores (HOLBROOK; CORFMAN, 1985). 

Baseado nas proposições apresentadas, formulou-se as primeiras hipóteses deste estudo: 

H1 – Expectativa tem efeito positivo na Execução dos Serviços; 

H2 – A Percepção tem efeito positivo na Execução dos Serviços; 

O serviço ao cliente é possuidor de elementos definidos em três situações distintas do 

processo de prestação de serviços, sendo eles a pré-transação, a transação e a pós transação 

(BALLOU, 2001).  Os elementos que acontecem na “pré-transação” são responsáveis pela 

criação de um ambiente favorável à realização dos serviços, inclui todas as ações necessárias 

para que o cliente busque os produtos e serviços desta ou daquela empresa. Quanto ao elemento 

“transação” este ocorre no ato do fechamento do pedido, na hora da venda, estando relacionado 

diretamente à entrega do produto e ou serviço ao cliente. E por sua vez, os elementos da “pós-

transação” ocorrem após a entrega do produto e ou serviço, estando relacionados aos pós-venda, 

garantias, suportes diversos durante todo o ciclo de vida do produto e ou serviço. (BALLOU, 

2001). De tal maneira, formulou-se a terceira e quarta hipótese: 

H3 – A Pré-transação tem efeito positivo na Transação dos Serviços Logísticos; 
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H4 – A Pós-transação tem efeito positivo na Transação dos Serviços Logísticos 

Segundo Lambert et al. (1998) Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística não são 

sinônimos. São diversos os pesquisadores acadêmicos que tentam relacionar a Logística e a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos. Algumas perspectivas foram criadas para melhor 

compreender o tema: a) a Re-rotulista, onde a Gestão da Cadeia de Suprimentos assumiu o lugar 

do que outrora era a Logística; b) a Tradicionalista, que encaixa a Logística dentro da Cadeia 

de Suprimentos; c) a Unionista, que enquadram a Logística dentro da Gestão da Cadeia de 

Suprimento; d) e os Inter-seccionistas, que vêem a Gestão da Cadeia de Suprimentos como a 

união entre a logística, marketing, operações e compras. A perspectiva Unionista vem sendo 

adotada pela maioria das escolas de administração (COSTA et al., 2005). Por sua vez, o Council 

of Supply Chain Management Professionals – CSCMP (2010), buscando esclarecer a diferença 

entre os termos, modificou em 1991, a definição de logística criada em 1976, caracterizando-a 

assim como sendo um subconjunto da SCM. Face ao exposto, formulou-se a quinta e a sexta 

hipótese: 

H5 – A Execução dos Serviços tem efeito positivo na GCSS; 

H6 – A Transação dos Serviços Logísticos tem efeito positivo na GCSS;  

Para Carvalho (2005) o Desempenho Organizacional é resultado da cooperação entre as 

mais diversas áreas da organização e de seus pares. A troca de informação e a gestão 

compartilhada permitem que os fatores de desempenho operacionais da cadeia possam ser 

continuamente avaliados, contribuindo para maior assertividade das decisões estratégicas em 

relação aos produtos e serviços comercializados pela organização. A Gestão da Cadeia de 

Suprimentos vem sendo muito utilizada pelas empresas com o objetivo de desenvolver 

melhores indicadores de competitividade (PIRES, 2013). Os gestores estão passando por um 

período de revolução em toda a cadeia de modo a reformular os processos logísticos existentes 

nas companhias (DONALD et al., 2014). Tais mudanças estão grandemente relacionadas a 

necessidade de realizar as atividades inerentes à operação de modo customizado e integrado, 

desde a aquisição de matérias-primas até o cliente final. Áreas como marketing, compras, 

produção, logística, tecnologia da informação estão envolvidos no processo, estando assim, 

integrados em toda a cadeia de suprimentos (DONALD, 2013). A presente integração levou a 

inferir a sétima hipótese: 

H7 – A GCSS tem efeito positivo no D.O.; 
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 A quarta revolução industrial tem promovido a aplicação da tecnologia de modo a inovar 

o modo de se fazer negócios. Robótica avançada, inteligência artificial (AI), técnicas de 

processamento e troca de dados, internet das coisas (IoT), entre outras tecnologias são temas 

cada vez mais pesquisados no meio acadêmico e gerencial (WORD ECONOMIC FORUM, 

2017). A tecnologia tem contribuído para que significativas mudanças ocorram impactando 

diretamente a Gestão da Cadeia de Suprimentos (SZOZDA, 2017). Buscar inovações a serem 

aplicadas na Gestão da Cadeia de Suprimentos permitirá que as organizações se mantenham 

atualizadas e competitivas em relação ao mercado em que atuam (RODRIGUEZ; CUNHA, 

2018). Para que isso ocorra, se faz necessário que as empresas incorporem tecnologias 

existentes nos mais diversos processos organizacionais de modo que as permitam alcançar a 

competitividade e a sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos (MAJEED; 

RUPASINGHE, 2017). A inovação na GCS é um aspecto indispensável para que as indústrias 

possam acessar novas oportunidades e manterem as suas vantagens competitivas em um 

mercado cada vez mais dinâmico e atualizado (LI; LI, 2017). A existência deste novo cenário, 

permitiu a elaboração das seguintes hipóteses: 

H7a – O BDA medeia a relação entre GCSS e D.O. 

H8 – A GCSS tem efeito positivo no BDA; 

H9 – O BDA tem efeito positivo no D.O.; 

Segundo Kotler (2000) a Satisfação do Cliente está diretamente relacionada ao 

desempenho das organizações quanto aos produtos e ou serviços oferecidos pelas organizações. 

Esta satisfação está relacionada à sensação de prazer ou desapontamento que determinado 

cliente tem em relação a determinada prestação serviços quando comparado o desempenho (ou 

resultado) percebido em relação às expectativas do comprador (KOTLER, 2000). As empresas 

prestadoras de serviços precisam monitorar os seus indicadores de desempenho de forma 

constante e sistêmica, buscando aprimorar os recursos e serviços de modo a buscar resultados 

positivos quanto à satisfação de seus clientes (MILAN; DE TONI, 2012). Sendo assim, percebe-

se que o desempenho de determinado produto e serviços está relacionado à satisfação ou à 

insatisfação dos clientes, motivo o qual contribuiu para a formulação da décima e última 

hipótese:   

H10 – O DO, tem efeito positivo na Satisfação do Cliente; 

Nesse sentido, de modo a melhor compreender as hipóteses que foram levantadas para a 

realização deste estudo, apresenta-se a seguir, na Figura 1, o modelo conceitual que deu 
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embasamento para o presente estudo. O modelo em questão teve por objetivo ser a base para 

este estudo de modo a responder o problema de pesquisa e apresentar sustentação das hipóteses 

levantadas. 

 

Figura 1: Modelo Conceitual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

O estudo teve as seguintes delimitações: 

a) Quanto ao escopo:  

Com o objetivo de melhorar o entendimento da presente pesquisa, o projeto foi dividido 

em duas partes. O que fez parte de seu universo de pesquisa e o que transcende o projeto, deverá 

ser objeto de estudo em um outro momento, ou ainda que necessite de um aprofundamento mais 

específico sobre determinado assunto que não será abordado neste momento.  

O estudo referiu-se à Cadeia de Suprimentos de Serviços e teve como foco os 

condomínios e edifícios residenciais e comerciais, verticais e ou horizontais, bem como os seus 

respectivos fornecedores e clientes, localizados na cidade de São Paulo, estado de SP, Brasil. 

Assim sendo, o estudo a seguir teve como premissa a abordagem de um segmento específico 

cujo o CNAE (Código Nacional de Atividades Econômicas) se restringe ao número 8112-5/00, 
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não se estendendo aos demais tipos de condomínios que estejam cadastrados fora desta 

delimitação.  

 

b) Quanto à concepção: 

O presente estudo foi transversal quanto a sua concepção e teve por finalidade conhecer 

de modo mais aprofundado o mercado condominial quanto às expectativas do cliente, suas 

percepções, o modo pelo qual ele enxerga a prestação de serviços neste segmento e como a 

tecnologia, através do Big Data Analytics (BDA), tem contribuído para uma prestação de 

serviços eficaz satisfaça o cliente e seja capaz de agregar valor aos produtos e serviços 

disponibilizados pela empresa.   

O estudo foi delimitado em entrevistas, em um primeiro momento, qualitativa realizada 

com empresas prestadoras de serviço no mercado condominial, e após esta pesquisa 

exploratória, em um segundo momento, houve a utilização da pesquisa quantitativa que buscou 

trazer conhecimentos acerca dos “Gestão de Serviços”, “Gestão dos Serviços Logísticos”, 

“Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços”, “Big Data Analytics”, “Desempenho 

Operacional” e “Satisfação do Cliente”, bem como a realidade do segmento condominial quanto 

à prestação de serviços, bem como a percepção do cliente em relação aos serviços recebidos 

pelos seus fornecedores. 

   

1.5 Relevância do Estudo 

A Cadeia de Suprimentos de Serviços, especificamente os condomínios e edifícios 

residências e comerciais, tem mudado significativamente nos últimos anos em todo o Brasil, 

todavia, o presente estudo se deu a partir das informações coletadas na região metropolitana de 

São Paulo que, atualmente, é a maior cidade do Brasil em população (IBGE, 2017). 

Os empreendimentos residenciais no Brasil movimentam algo em torno de 165 bilhões 

de reais anualmente, sendo que somente a cidade de São Paulo é responsável por uma quantia 

que pode variar entre 7,8 e 10 bilhões de reais, representando em torno 6% de toda a 

movimentação do setor (ROBOTTON, 2018).  

Em todo o Brasil, existem aproximadamente 200 mil condomínios horizontais e verticais 

(SINDICONET, 2017). Deste universo total de condomínios divididos entre condomínios 

residenciais e comerciais, mais de 21 mil estão localizados somente na Região Metropolitana 

de São Paulo – RMSP (LELLO, 2018).  
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Pesquisas realizadas pelo SECOVI – SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda 

Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais) apontam a existência de 

24.360 condomínios implantados na Cidade de São Paulo e mesmo diante da crise que o pais 

se encontra, novos lançamentos vêm sendo realizados mensalmente, claro que em menor 

quantidade. 

Sendo assim, é neste mercado ainda tão carente de informações acadêmicas e estudos 

mais aprofundados que a proposta de estudo pretendeu atuar de modo que o segmento 

condominial seja mais observado e explorado através de fundamentos e estudos científicos. 

1.5.1 Práticas Acadêmicas 

O mercado de prestação de serviços condominiais, ainda é muito pouco explorado pela 

comunidade acadêmica. A literatura encontrada sobre este assunto é praticamente nula o que 

motivou a elaboração deste estudo para que este cenário seja enriquecido e que as empresas 

possam melhor desenvolver as suas estratégias neste segmento. 

Isoladamente ao ser pesquisado nas diversas bases disponíveis, públicas e ou privadas, 

os construtos abordados na presente pesquisa têm sido amplamente objeto de pesquisas da 

comunidade acadêmica, conforme se pode verificar na Tabela 1. Todavia, quando é realizado 

o cruzamento das informações buscando relacionar os construtos, o resultado não é tão rico 

de estudos e pesquisas, não sendo possível quantificar o volume de pesquisas por esta 

ferramenta, o que permite compreender claramente uma lacuna do conhecimento sobre os 

temas aqui abordados, quando relacionados entre si.  

 

Tabela 1 – Levantamento Bibliométrico dos Construtos da Pesquisa 

Construto Quantidade de Publicações 
Gestão de Serviços  21.680 
Gestão de Serviços Logísticos 22.359 
Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços 12.236 
Big Data Analytics 533 
Satisfação do Cliente (SC) 9.019 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 1 apresenta um levantamento bibliométrico realizado na plataforma EBSCO – 

Business Source Complete. Para tanto, foram utilizados os construtos que compõem o presente 

estudo, bem como as suas terminologias em língua inglesa. Para filtrar o resultado apresentado 
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fora pesquisado somente artigos disponíveis em texto completo e revisados por especialistas 

nos últimos dez anos, de 2008 a 2018. Quando realizada a pesquisa com o cruzamento entre os 

construtos e ou o segmento específico, condomínios e edifícios residências e ou comerciais, os 

resultados apresentados não trouxeram elementos significativos para a devida tabulação, o que 

é possível compreender a deficiência deste tema no âmbito acadêmico e até mesmo 

mercadológico.    

 

1.5.2 Práticas Gerenciais 

O mercado de prestação de serviços especializados em condomínios, no Brasil, ainda é 

muito deficiente em estudos e literatura que venham a contribuir para a melhoria das práticas 

gerenciais deste tipo de fornecedor de soluções. 

O presente estudo buscou abordar uma temática que está intrinsicamente ligada a um 

mercado em constante crescimento, desenvolvimento e necessitado de especialização no que 

diz respeito a compreender os anseios de seus clientes de madeira personalíssima, agregando 

valor aos seus serviços, mantendo um posicionamento estratégico vantajoso e rentável. 

Pesquisadores trazem os seguintes fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor: (1) fatores culturais, (2) fatores sociais, (3) fatores pessoais e (4) fatores 

psicológicos. Conhecer estas particularidades alinhadas aos seus desejos, expectativas, e como 

a tecnologia pode contribuir para uma prestação de serviços personalíssima, certamente 

contribuirá para que as empresas que prestam serviços neste meio sejam capazes de 

compreender melhor os seus clientes (GIANESI; CORRÊA, 2012).  

Entretanto não se pode descartar que a tecnologia é uma ferramenta fundamental para, 

facilitar a vida e os processos da sociedade moderna. Uma vez que o mercado condominial 

ainda é muito carente deste tipo de inovações tecnológicas, se faz necessário um 

aprofundamento do tema de modo que os síndicos, gestores condominiais, conselheiros, 

moradores e prestadores de serviços estejam atentos a este mercado. Os sistemas de 

comunicação, monitoramento, controle e automatização de dispositivos são capazes de 

conectar-se com dispositivos de modo a contribuir para soluções empresariais e condominiais 

no tocante à comercialização e consumo de água, gás, energia, bem como na utilização de 

sistemas de iluminação, geradores de energia, elevadores, ar condicionado, controle de acesso, 
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circuito fechado de TV, controle de alarme de incêndio, quadros elétricos, qualidade do ar, 

temperatura, pressão, entre outros pontos (CONECTON, 2017).     

 

1.6 Estrutura do Trabalho  

O presente estudo foi estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo, intitulado de 

“O Problema” ocorre a introdução aos temas GS, GSL, GCSS, BDA e como o desenvolvimento 

destes temas influenciam na SC através de melhorias no DO das organizações. O problema de 

pesquisa   também foi apresentado neste capítulo, assim como os objetivos gerais e os objetivos 

específicos, a apresentação das hipóteses, a delimitação do estudo e a sua relevância para a 

academia e para as práticas gerenciais no mercado de prestação de serviços condominiais.  

No capítulo dois da pesquisa, foi abordado com profundidade os construtos que compõem 

o presente estudo, sendo eles, (1) “Gestão de Serviços”, (2) “Gestão de Serviços Logísticos”, 

(3) “Cadeia de Suprimentos de Serviços”, (4) “Big Data Analytics” e (5) “Desempenho 

Operacional e Satisfação do Cliente”. A proposta deste capítulo foi fornecer a base para o 

desenvolvimento da pesquisa de modo a dar suporte à estrutura da dissertação. 

No capítulo três foi apresentado a caracterização do local da pesquisa, de modo que o 

leitor adquira informações suficientes sobre o mercado em que ocorreu o presente estudo.  

Os procedimentos metodológicos das fases qualitativa e quantitativa da pesquisa 

encontram-se nos capítulos quatro. Neste capítulo foram abordados os procedimentos 

metodológicos e as técnicas adotadas para que, após uma análise dos referenciais teóricos 

apresentados anteriormente, seja possível o conhecimento do estado atual da arte do setor 

pesquisado. 

No capítulo cinco foram apresentadas a análise dos dados e a discussão dos resultados 

após a coleta e tratamento dos dados obtidos nas pesquisas realizadas nas fases 1 e 2.  

Por fim, no seis, encontra-se o relato aprofundado do desencadear da pesquisa, bem como 

uma análise entre o problema e os resultados obtidos através do estudo em questão. Compõe 

este capítulo as conclusões que o estudo apresentou, tais como eventuais recomendações, 

limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Buscando o desenvolvimento da teoria com base no modelo teórico empírico 

desenvolvido, e obedecendo uma ordem de apresentação dos construtos, apresenta-se a seguir 

os seus conceitos, os principais elementos e abordagens sobre os temas e as medidas e métricas 

de cada construto de modo a alicerçar o desenvolvimento do trabalho e o devido estudo 

exploratório. Sendo assim, apresenta-se o referencial teórico de modo sequencial, sendo: (1) 

Gestão de Serviços (GS); (2) Gestão dos Serviços Logísticos (GSL); (3) Gestão da Cadeia de 

Suprimentos de Serviços (GCSS), (4) Big Data Analytics (BDA) e (5) Satisfação do Cliente e 

Desempenho Operacional (SC / DO).  

 

2.1 Gestão de Serviços 

2.1.1 Conceito de Serviços 

O mundo vivencia uma era de liberação econômica, momento em que o setor de serviços 

tem passado por uma rápida mudança. O mundo de hoje, vê na indústria de serviços o setor que 

vem dominando as economias mundiais, podendo ter uma contribuição importantíssima de 

mais de dois terços do PIB (Produto Interno Bruto) o que permite afirmar que os serviços têm 

papel fundamental na economia mundial e na aceleração do seu crescimento. Diante disso, os 

serviços têm promovido o bem-estar geral da sociedade ao redor de todo o mundo (GOPLANI, 

2017).  

De modo a apresentar um panorama deste tema, Gestão de Serviços (GS), se faz 

necessário primeiramente a apresentação do conceito de serviços, bem como as suas principais 

características. A prestação de serviços e como esta prática é desenvolvida pelas organizações 

difere da abordagem necessária para a fabricação, venda e toda a logística para a 

comercialização de bens. A forma de administrar cada unidade de negócios também é diferente, 

não se trata de algo exclusivo, simplesmente algo diferente. Muitos, ou até mesmo em sua 

totalidade, conceitos e definições apresentadas e estudadas em Administração podem ser 

aplicados à Administração de Serviços em indústrias de manufatura e de alta tecnologia, todavia 

o que será tratado neste capítulo são alguns aspectos que diferenciam os serviços e as suas 

particularidades (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Para Zeithaml e Bitner (2003) serviços são ações, processos e atuações apresentando-os 

como algo que não é tangível, que não pode ser tocado, visto e sentido. Pelo contrário, são ações 
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e atuações intangíveis. Embora seja consenso entre os autores a intangibilidade dos serviços, se 

faz necessário compreender que a prestação de serviços, em sua totalidade, é apresentada ao 

cliente através de ações para a análise de determinado problema, reuniões com o cliente, 

contatos pessoais ou não, acompanhamento e relatórios, sendo assim, uma sério de ações, 

processos e atuações. 

Por um lado, “no geral, bens podem ser definidos como objetos, dispositivos ou coisas, 

ao passo que serviços podem ser definidos como ações, esforços ou desempenhos” 

(BATESON; HOFFMAN, 2003). Por outro lado, o conceito de serviço é apresentado como 

sendo “um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora o processo possa estar 

ligado a um produto físico, o desempenho é essencialmente intangível e normalmente não 

resulta em propriedades de nenhum dos fatores de produção” (LOVELOCK; WRIGHT, 2006).  

Tendo em vista a convergência dos autores sobre a característica “intangibilidade” dos 

serviços, se faz prudente apresentar a as principais diferenças entre tangível e intangível, de 

modo a trazer entendimentos em torno do assunto de maneira esclarecedora e objetiva. 

Pesquisadores apresentam as suas conclusões da seguinte forma (BATESON; HOFFMAN, 

2003):   

• Produtos tangíveis – bens ou serviços que possuem propriedades físicas, que podem 

ser sentidas. 

• Produtos intangíveis – bens ou serviços que não possuem propriedades físicas, o 

cliente não pode senti-los antes de decidir comprar, pois intangível quer dizer abstrato.    

 

 Um serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 
menos intangível que, normalmente, mas não necessariamente, ocorre nas 
interações entre consumidores e empregados e/ou recursos físicos ou bens 
e/ou sistemas do fornecedor do serviço, que são oferecidos como solução para 
os problemas do consumidor (GRONROOS, 1990).  

 

Os serviços são ofertas intangíveis independentemente de sua prestação entre fornecedor 

e usuário final ou serviços prestados de empresa para empresa, podendo ou não ter em sua 

composição um bem tangível, como peças, equipamentos ou outros. De modo a exemplificar 

tal afirmação, pode-se tomar como referência serviços como telecomunicações, viagens aéreas, 

cuidados com a saúde, serviços financeiros, alugueis de carro e serviços profissionais. As 

empresas que oferecem soluções em serviços precisam atentar-se aos desafios de um ambiente 
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extremamente concorrido e um ambiente de negócio globalizado. (AWARA; ANYADIGHIBE, 

2014).  

Os serviços são atividades econômicas oferecidas por uma parte à outra em 
que considera o desempenho baseado no tempo com a intenção de obter os 
resultados desejados nos próprios usuários, em objetos ou em outros bens 
pelos quais os compradores são responsáveis. Em troca de seu dinheiro, tempo 
e esforço, os clientes de serviços esperam obter valor com o acesso a bens, 
mão de obra, capacidades profissionais, instalações, redes e sistemas; mas 
normalmente eles não se apropriam dos elementos físicos envolvidos. 
(LOVELOCK; WRIGHT, 2007). 

O sistema de serviços são “a coprodução de valores, pessoas, tecnologia, sistema de 

serviços internos e externos e informações compartilhadas (como linguagem, processos, 

medições, preços e leis” (SPOHRER et al, 2007). Por outro lado, serviços é “uma experiência 

perecível, intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de 

coprodutor” (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014).   

É fato que existe um consenso geral quanto a diferença entre bens e serviços, e de que 

estas diferentes se tratam de característica que necessitam ser abordadas pela administração de 

serviços e pelos fabricantes de serviços, são elas (1) intangibilidade, (2) heterogeneidade, (3) 

produção e consumo simultâneos (inseparabilidade), (4) perecibilidade (ZEITHAML; 

BITNER, 2003). 

Os serviços são um tipo de produto que entregam aos clientes benefícios ou satisfações 

fundamentalmente intangíveis e que não resultam em propriedade alguma (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2015). 

A intangibilidade já foi abordada anteriormente, inclusive apresentada como sendo uma 

característica imprescindível na definição dos serviços apresentada por diversos especialistas 

no tema, sendo as principais diferenças entre bens e serviços apresentadas a seguir 

(ZEITHAML; BITNER, 2003).  

• Intangibilidade – os serviços são atuações e ações mais do que propriamente um objeto, 

não podem ser vistos, sentidos, ou tocados do mesmo modo que podemos fazer com os bens 

tangíveis.  

• Heterogeneidade – os serviços são, em geral, desempenhados por pessoas, elas são 

diferentes entre si e por sua vez é grande a possibilidade de que o mesmo serviço realizado 

ou não pelo mesmo colaborador sejam diferentes aos olhos do cliente. 
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• Produção e consumo simultâneos – os bens são produzidos, armazenados/estocados, 

transportados e entregues antecipadamente para então ser vendida e consumida, enquanto 

os serviços são primeiramente vendidos e, somente após esta etapa podem ser consumidos. 

• Perecibilidade – não existe a possibilidade de se preservar um serviço quanto ao seu 

armazenamento, revenda e devolução. Quando o cliente compra um bem, é possível que 

seja realizada a sua devolução, sendo possível o armazenamento e a revenda do produto 

devolvido para um outro cliente em um outro momento. 

O Quadro 1, a seguir, aborda de maneira simplificada as principais diferenças entre 

bens e serviços: 

Quadro 1 – Serviços são diferentes 

Bens Serviços Implicações decorrentes 

Tangíveis Intangíveis Serviços não podem ser estocados. 
Serviços não podem ser patenteados 
Serviços não podem ser exibidos ou comunicados com 
facilidade. 
É difícil determinar o preço. 

Padronizados Heterogêneos  O fornecimento de um serviço e a satisfação do cliente 
dependem das ações dos funcionários. 
A qualidade dos serviços depende de diversos fatores 
incontroláveis. 
Não há certeza de que o serviço executado atenda o que 
foi planejado e divulgado. 
 

Produção separada do 
consumo 
 

Produção e 
consumo 
simultâneos 

Clientes participam e interferem na transação. 
Os clientes afetam-se mutuamente. 
Os funcionários afetam o serviço prestado. 
A descentralização pode ser essencial. 
É difícil ocorrer produção em massa. 

Não perecíveis Perecíveis É difícil sincronizar a oferta e a demanda em serviços. 
Os serviços não podem ser devolvidos ou revendidos. 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003).   

 

2.1.2 Qualidade em Serviços  

É através da experiência percebida pelo cliente após o recebimento da realização de 

determinada prestação de serviços que se chega ao conhecimento e percepção da qualidade. As 

organizações têm focado os seus esforços, reconhecendo que podem competir de maneira 

eficaz, diferenciando-se quanto à uma prestação de serviços de qualidade de modo a melhorar 

assim a satisfação do cliente. (GOPLANI, 2017). 

Para que as organizações se beneficiem e obtenham vantagem competitiva em seu 

segmento de atuação, é necessário que elas se atentem ao ativo mais valioso de uma companhia, 
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os seus clientes. Para que exista uma proximidade cada vez maior entre cliente e fornecedor, é 

necessário que exista um importante processo de relacionamento uma exemplar qualidade nos 

serviços (NJUGUNA; MIRUGI, 2017). 

Ao longo dos anos tem existido uma constante evolução dos serviços ao redor do mundo, 

em seu artigo “A eficácia da Gestão do Relacionamento e da Qualidade do Serviço em 

Serviços” o autor traz algumas razões pela qual se deu esta evolução: (1) mudança dos padrões 

e regulamentações do governo, (2) inovações tecnológicas, (3) o movimento da qualidade em 

serviços, (4) pressões para a melhoria da produtividade; (5) restrições ao marketing, (6) 

internacionalização e (7) globalização (NJUGUNA; MIRUGI, 2017). 

São diversas as discussões anteriores sobre as várias características dos serviços. Cabe 

destacar o fato de que os serviços dificilmente podem ser avaliados antes da compra, fazendo 

com o que a sua avaliação ocorra durante o processo de prestação de serviço, ou até mesmo 

após a sua conclusão. A avaliação da prestação do serviço realizado, em seu processo de 

execução ou até mesmo em seu término e conclusão, se dá mediante uma relação o cliente faz 

entre aquilo que ele esperava e aquilo que recebeu (GIANESI; CORRÊA, 2012). 

 

Figura 2: A avaliação da Qualidade do Serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Adaptado de Gianesi e Corrêa (2012).  

 

A Figura 2 demonstra onde o cliente realiza a avaliação dos serviços prestados. É genérico 

e válido inclusive para produtos, todavia, existe melhor significado para os serviços em razão 
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de sua intangibilidade. Quando um consumidor aprecia um produto tangível, a imagem que ele 

tem daquele bem reflete exatamente a realidade, sendo que aquela possibilidade de realidade 

seja responsável pela sua formação de expectativas (GIANESI; CORRÊA, 2012).  

A importância crescente da qualidade em serviços e a importância que este tema tem nesta 

indústria vem a ser o principal fator de criação da vantagem competitiva entre as empresas do 

mesmo segmento. Por conta desta crescente importância pela qualidade em serviços, os clientes 

têm exigido que as organizações disputem espaço no mercado, de modo que consigam 

diferenciar-se pela qualidade de seus serviços. É preciso que elas sejam capazes de reterem os 

seus clientes e entregarem a eles um serviço de qualidade que seja percebido. A relação entre o 

serviço esperado e o serviço percebido deve ser a mais harmônica possível (SIMAS; et al., 

2017) 

Entretanto, a qualidade de serviços está intimamente ligada às expectativas dos clientes e 

as suas percepções em relação aos serviços prestados. Somente os clientes têm a capacidade de 

julgar a qualidade dos serviços os quais foram submetidos, uma vez que todos os demais 

julgamentos são, essencialmente, irrelevantes (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1985).  

A referência sobre qualidade é de fato uma percepção abstrata e que está relacionada com 

o discernimento individual de cada receptor do serviço. A qualidade pode ter diferentes 

percepções de acordo com as sensações de quem faz o julgamento (FONSECA et al., 2017). 

É possível avaliar a qualidade nos serviços através da satisfação dos clientes que o 

utilizam. Ao contrário do que pode ser apresentado pelos produtos, o serviço é imediato, e desta 

forma o cliente pode acabar influenciando se envolvendo diretamente no processo de prestação 

de serviços (FONSECA et al., 2017). Os serviços são ações desempenhadas por terceiros que 

objetivam suprir solicitações exclusivas de outrem, como por exemplo, atividades 

desenvolvidas por empresas de consultoria, restaurante, hotéis, hospitais, clínicas, etc. 

(PALADINI, 2012). 

 

2.1.3 Medidas em Gestão de Serviços  

Somente um “sorriso no rosto não é mais o suficiente a satisfação da maior parte dos 

clientes, é preciso que as empresas busquem soluções eficientes para se diferenciarem de seus 
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concorrentes de modo a oferecerem uma “garantia do serviço” (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014).  

Ao passo que a garantia do produto tem a promessa de repará-lo ou substituí-lo, a 

“garantia do serviço”, normalmente disponibiliza reembolsos, descontos ou serviços gratuitos 

aos clientes insatisfeitos. Como forma de complementar a garantia algumas empresas têm usado 

o feedback que os seus próprios clientes lhe proporcionam, incentivando e motivando-os a 

participarem destas medidas de satisfação (FITZSIMMONS; FITSIMMONS, 2014). 

Zeithaml e Bitner (2003) descrevem que as expectativas dos clientes se tratam de crenças 

que ocorrem diante de determinada prestação de serviços, funcionando como padrões ou pontos 

de referências pelos quais o desempenho dos serviços é julgado. Por conta desta natural 

comparação entre os mais diversos tipos de serviços que são prestados ao cliente, contribuindo 

assim para a sua formação de expectativas e sensações quanto a sua percepção e julgamento, se 

faz imprescindível um olhar mais atento das áreas de marketing para as particularidades de seus 

clientes de modo que obtenham, cada vez mais, serviços de referência e excelência na 

qualidade.  

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) abordam “dimensões da qualidade em serviços”, 

demonstradas na Figura 3, identificadas por pesquisadores de marketing ao longo de estudos 

em diversas categorias de serviços, como por exemplo, reparo de eletrodomésticos, serviços 

bancários, telefonia de longa distância, corretora de títulos e empresas de cartão de crédito. Esta 

pesquisa originou a identificação de cinco dimensões principais utilizadas pelos clientes para 

avaliar a qualidade dos serviços: confiabilidade, receptividade, segurança, empatia e aspectos 

tangíveis (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014): 

• Confiabilidade: é a capacidade da organização em prestar um serviço, conforme 

prometido, com confiança e exatidão. O cliente tem a expectativa de que a prestação de 

serviços será confiável, significando um serviço cumprido no prazo, da mesma maneira, 

sem erros. A confiabilidade também é aplicada nas atividades de retaguarda, das quais se 

espera exatidão na elaboração de contas e manutenção de registros.  

• Receptividade: trata-se da disposição para ajudar os clientes e fornecer prontamente o 

serviço. O fato de deixar o cliente esperando, principalmente quando não há a existência de 

um motivo aparente, cria percepções negativas e desnecessárias. Ao passo que ocorra um 

erro na prestação de serviços, o fato de se reposicionar com agilidade e profissionalismo faz 

toda a diferença na percepção positiva da qualidade do serviço. 
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Figura 3: Percepção da Qualidade em Serviços: 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985).  

 

• Segurança: refere-se ao conhecimento e à cortesia dos colaboradores, inclusive sobre a 

capacidade que estes possuem em transmitir confiança. Nesta dimensão estão inclusas as 

seguintes características: competência na realização dos serviços, cortesia e respeito, 

comunicação efetiva e a transmissão da ideia de que o colaborador de fato está preocupado no 

melhor para o cliente. 

• Empatia:  evidenciar o interesse e atenção personalizada aos clientes, esta dimensão 

inclui as seguintes características: acessibilidade, sensibilidade e esforço no atendimento das 

necessidades dos clientes. 

• Aspectos Tangíveis: a aparência das instalações físicas da organização, os equipamentos 

utilizados, a apresentação do pessoal e o material de comunicação. A aparência das instalações 

como, por exemplo, a limpeza e a organização, são evidencias tangíveis de que o fornecedor de 

serviço está atento aos detalhes e em melhor servir o cliente. 

 

As cinco dimensões acima apresentadas são utilizadas pelos clientes de modo que eles 

possam avaliar os serviços prestados, com base na comparação entre o serviço esperado (SE) e 

o serviços percebido (SP). Uma medida comumente utilizada para medir a qualidade dos 

serviços é a lacuna entre a qualidade do serviço esperado e o serviço percebido, resultando na 

satisfação positiva ou negativa do cliente (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014).     
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1. Expectativas foram excedidas 
SE < SP (qualidade surpreendente) 
 
2. Expectativas atendidas 
SE = SP (qualidade satisfatória) 
 
3. Expectativas não foram atendidas  
SE > SP (qualidade inaceitável) 
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2.1.3.1 Lacunas na qualidade em serviços 

A avaliação da lacuna entre o serviço esperado e o serviço percebido é um processo que 

vem sendo adotado rotineiramente pelas principais organizações prestadoras de serviços. O 

objetivo deste modelo é avaliar a diferença entre as expectativas dos clientes e aquilo de que 

fato ele vivenciou mediante determinada prestação de serviços (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014). 

 

Figura 4: Modelo de Lacunas na Qualidade em Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014).  

 

Na Figura 4, a LACUNA 5 é a diferença entre as expectativas e as percepções dos clientes. 

A minimização das quatro primeiras lacunas associadas à prestação de serviços resulta na 

satisfação do cliente.  

A lacuna na pesquisa de mercado se trata da discrepância entre aquilo que o cliente espera 

e as percepções que administração da organização possui sobre estas expectativas. A   

LACUNA 1 é originada pela incompreensão parcial, ocorrida pelo setor administrativo, para 

entenderem a forma pela qual os clientes desenvolvem as suas expectativas de acordo com uma 

diversidade de fontes: anúncios, experiências anteriores com a organização e seus concorrentes, 
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LACUNA 2 

Conformidade 
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Padrões de 
serviço 

Percepções da 
gerência sobre as 
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cliente Gerenciamento 

das evidencias 

Conformidade 
Projeto de 

serviço 

Compreensão 
do cliente 

Satisfação do Cliente 
LACUNA 5 
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necessidades pessoais e comunicação com conhecidos e amigos. É preciso que sejam 

desenvolvidas estratégias com o objetivo de minimizar esta lacuna, como por exemplo, 

melhorias em uma pesquisa de mercado mais assertiva, melhor comunicação entre a 

administração da empresa e seus colaboradores de linha de frente, bem como o estreitamento 

de níveis administrativos existentes na empresa. 

No projeto de serviços, a lacuna apresentada é resultado da incapacidade que a 

administração tem de formular metas e objetivos de qualidade de serviços, de modo a 

corresponderem às expectativas do cliente e da ineficiência em quantificá-las em especificações 

viáveis. A LACUNA 2 pode ser o resultado da falta de comprometimento da administração 

com a própria qualidade do serviço prestado ou até mesmo de certa ideia de estarem 

impossibilitados de atender estas expectativas. O desenvolvimento de metas claras e 

padronização na prestação de serviço podem eliminar esta lacuna. 

Quando o serviço efetivamente prestado está em desacordo com as especificações 

definidas pela administração ocorre a lacuna na conformidade. O surgimento da LACUNA 3 

pode ser originada pelas mais variadas razões, podendo ser uma delas a falta de trabalho em 

equipe, a seleção inadequada de funcionários, o treinamento inadequado e a organização 

inapropriada de tarefas. 

   A comunicação que a empresa faz através de anúncios nas mídias, nos diversos meios 

de comunicação que melhor atinjam o seu público alvo ou, até mesmo, as promessas que o 

vendedor faz ao cliente são auxiliadoras no processo de criação de expectativas dos clientes. A 

discrepância entre o serviço prestado e as comunicações externas formam a LACUNA 4, sendo 

que promessas exageradas e a falta de informações fornecidas aos colaborados de linha de frente 

interferem diretamente neste processo.  

São diversos os fatores intangíveis capazes de determinar a satisfação do cliente, tornando 

a mensuração da qualidade em serviços um desafio para as organizações. A medida que um 

produto é adquirido pelo cliente, as características físicas são evidentes no momento da compra. 

Por exemplo, o ajuste e o acabamento de um carro, uma vez que a qualidade em serviços está 

mais relacionada com as características psicológicas, pode ser exemplificada por um ambiente 

de um restaurante ou a sala de espera de um consultório médico.                            

A qualidade dos serviços vai além de um encontro imediato ou de uma simples 

experiência. Em algumas situações como por exemplo nas áreas relacionadas à saúde, esta 

qualidade está intimamente relacionada à qualidade de vida futura de um indivíduo. Para que 
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haja uma melhor captação das múltiplas dimensões da qualidade em serviços uma importante 

ferramenta utilizada pelas organizações tem sido o modelo SERVQUAL. Este modelo é muito 

útil na pesquisa da satisfação do cliente tendo como base o modelo de lacunas na qualidade em 

serviços (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014).  

Desenvolvido por Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985), o modelo SERVQUAL é um 

dos estudos de destaque no processo de mensuração da qualidade de serviços. Uma das 

conclusões que este estudo apresentou foi o fato de os consumidores terem chegado a um 

julgamento em torno da qualidade de serviço prestado através de um mesmo critério, 

independentemente do tipo de serviço analisado, critérios estes determinantes de qualidade e 

denominados “dimensões da qualidade em serviços” (KOROCOSKI; FERREIRA; 

ATMANCUZK, 2016). 

Com o objetivo de sintetizar todo o referencial teórico apresentado até o presente 

momento, o Quadro 2 apresenta os principais autores e as suas respectivas obras acerca do 

construto GS. 

 

Quadro 2: Principais pontos das Medidas da Gestão de Serviços 

n. Assertiva Autor 

1 
Buscar soluções eficientes para se diferenciarem de seus concorrentes 
oferecendo “garantia do serviço”. 
 

Fitzsimmons; 
Fitzsimmons, 2014 

2 
Utilização do feedback proporcionado pelos clientes de modo a 
incentivá-los e motivá-los a participarem das medidas de satisfação. 
 

Fitzsimmons; 
Fitzsimmons, 2014 

3 

Estar atento às expectativas dos clientes, contribuindo para a sua 
formação de expectativas e sensações quanto a sua percepção e 
julgamento. 
 

Zeithaml; Bitner, 
2003 

4 
Desenvolver serviços de referência e excelência na qualidade. 
 

Zeithaml; Bitner, 
2003. 

5 

Desenvolver as dimensões da avaliação da qualidade de serviços 
(confiabilidade, receptividade, segurança, empatia, aspectos 
tangíveis) com o objetivo de satisfazer o cliente. 
  

Parasuraman; 
Zeithaml; Berry, 
1985. 

6 
Diminuição das lacunas entre o serviço esperado e o serviço 
percebido. 
 

Fitzsimmons; 
Fitzsimmons, 2014 

7 
Modelo SERVQUAL para medição da qualidade do serviço. 
 

Parasuraman; 
Zeithaml; Berry, 
1985. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



44 
 

2.2 Gestão dos Serviços Logísticos (GSL)  

2.2.1 Conceito de Gestão dos Serviços Logísticos 

A Gestão dos Serviços Logísticos é definida como uma ação que busca coordenar a 

interação entre o cliente e a organização, buscando reduzir o tempo de entre o agendamento, o 

desempenho e a avaliação da prestação de serviços pelo cliente (DAVIS, F.W; MANRODT, 

K.B, 1991).  

A Gestão dos Serviços Logísticos está orientada de modo a exigir que a forma pela qual 

interagem as organizações e seus clientes sejam repensadas, buscando um gerenciamento das 

atividades responsivas. As organizações devem ser dinâmicas, podendo responder a uma ampla 

variedade de necessidades de seus clientes através de sistêmicos e aprofundados estudos 

capacitadores que as possibilitem seguir neste sentido (DAVIS, F.W; MANRODT, K.B, 1991).  

Os princípios da Gestão dos Serviços Logísticos permitem que as organizações sejam 

capazes de atenderem aos mais diversos segmentos de mercado, não mais pensando única e 

exclusivamente nos serviços sendo produzidos como produtos intangíveis, pelo contrário, é 

preciso que as organizações sejam identificadas pelo modo qual interagem com os seus clientes. 

(DAVIS, F.W; MANRODT, K.B, 1991).   

A excelência do serviço logístico tornou-se uma fundamental e poderosa fonte de 

diferenciação competitiva nas mais diversificadas ofertas de marketing de empresas mundiais 

(MENTZER; FLINT; HULT, 2001).  

Não é de hoje que o serviço ao cliente tem sido uma área de foco para a pesquisa do tema 

logística. Existem ações constantes dos estudiosos em querer compreender como os serviços 

logísticos contribuem para: a) a alavancagem da criação de valor ao cliente e aos fornecedores 

através do desempenho do serviço; b) aumentar a participação no mercado; c) permitir a 

personalização em massa; d) criar sistemas eficazes baseados na resposta do cliente; e) afetam 

positivamente a satisfação do cliente e, por sua vez, a percepção corporativa; f) fornecer avanço 

competitivo diferenciador (STANK; DAUGHERTY; ELLINGER, 2000; MENTZER; FLINT; 

HULT, 2001)   

Embora com olhares diversificados, são inúmeros os autores que não divergem entre si 

quanto a importância dos serviços no “pacote” formado por produtos e serviços que são 

oferecidos pelas empresas ao mercado, como armas competitivas (GIANESI, CORRÊA, 2012). 
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Quando observadas as percepções dos clientes, as avaliações da qualidade em serviços 

têm apresentado limitações na mensuração precisa devido a alguns aspectos como: 

variabilidade das percepções dos clientes e imprecisão das escalas adotadas 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985)  

Características como heterogeneidade, intangibilidade, simultaneidade de produção-

consumo e presença do cliente, são características que precisam de maior precisão em sua 

medição, uma vez que o objetivo é buscar compreender a qualidade dos serviços prestados 

através de avaliações mais específicas (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014).  

   

2.2.2 Qualidade dos Serviços Logísticos  

Gronroos (1990) desenvolveu um modelo de qualidade percebida de serviços buscando 

compreender características como a intangibilidade e a heterogeneidade. Estas características 

têm conduzido os estudos a um entendimento de qualidade em serviços como a relação existente 

entre a expectativa e a percepção dos serviços prestados. Este modelo tinha como proposta 

sistematizar o modo pelo qual os clientes percebem as características de determinado serviço, 

a partir de uma compreensão essencial de que a qualidade é percebida pelos clientes. Mais tarde 

houve o surgimento do modelo de qualidade total, que fora dividido em duas dimensões 

principais: qualidade técnica do resultado (o quê) e a qualidade funcional do processo (como). 

Este modelo de confrontar a qualidade esperada com a qualidade experimentada vem a 

concatenar-se com a compreensão da qualidade de serviços como a relação entre expectativas 

e percepção sobre o serviço ofertado (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

Gumesson (1993) construiu um modelo denominado “4Q” de oferta de qualidade, 

baseado na modelo qualidade percebida de Gronroos, o qual utiliza a premissa de que as 

expectativas e experiências integram a imagem e a marca da organização. Este modelo busca 

confrontar os conceitos-chave (expectativas, experiências, imagem) e os “4Q’s”, que constitui 

o modelo de qualidade. Com base, originalmente, na qualidade percebida e na satisfação do 

cliente, identificou-se quatro tipos de qualidade, sendo elas: (1) qualidade do projeto – serviços 

personalizados para atender aos desejos de seus clientes, (2) qualidade da produção – seguir 

rigorosamente o projeto apresentado; (3) qualidade da entrega– entregar os serviços no prazo 

acordado, (4) qualidade relacional – desenvolver relacionamentos de sucesso e redes de 
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clientes, agentes e parceiros, bem como relações internas entre as mais distintas áreas do 

negócio. 

As empresas estão concorrendo em bases diferentes do que concorriam há alguns anos 

atrás, a base não é mais produtos físicos, mas sim serviços. O “marketplace” tem obrigado as 

organizações a se desenvolverem verdadeiramente orientadas e focadas para o serviço, 

independentemente dos produtos e serviços que vende (GRONROOS, 2009). 

 As empresas precisam estar cientes de que os serviços e ou as suas combinações 

produtos-serviços são de vital importância para desenvolver soluções que busquem ganhar 

sustentabilidade e vantagem competitiva. A inobservância deste novo cenário levará as 

organizações a perderem os seus clientes, competitividade e participação de mercado 

(CHAPMAN, R.L.; SOOSAY, C.; KANDAMPULLY, 2002). 

Inserido dentro da Gestão da Cadeia de Suprimentos, o Serviço Logístico que as empresas 

oferecem, tornou-se fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento mais próximo 

com os clientes e fornecedores, haja vista o efeito positivo sobre a satisfação do cliente e, 

consequentemente, sobre a lealdade estabelecida na relação cliente-fornecedor (DAVIS; 

MENTZER, 2006; TONTINI; ZANCHETT, 2010). 

A logística moderna é diferenciada da abordagem tradicional exatamente pelo serviço ao 

cliente. A importância do processo não está somente na busca pela eficiência operacional, mas 

também enraizado no atendimento das necessidades dos clientes (FLEURY; WANKE e 

FIGUEIREDO, 2000).     

Existe consenso entre alguns pesquisadores quanto ao fato do serviço ao cliente ser uma 

área de interface entre a função logística e a função do marketing. São variadas as fontes 

literárias que reconhecem a logística como a função mais importante na entrega do serviço ao 

cliente (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2000; STANK; DAVIS; FUGATE, 2005; 

CAMPOS; SOUZA; SILVA, 2006).  

É função da logística buscar oferecer um serviço de qualidade superior e de baixo custo, 

de modo a gerar valor para os seus clientes, sendo responsável por um grande potencial de 

diferenciação para a empresa (MARCHESINI; ALCÂNTARA, 2012). Segundo Morash e 

Lynch (2002) o serviço ao cliente é o fator mais importante, quanto à capacidade, na busca pelo 

sucesso organizacional. O serviço logístico está também relacionado à geração de receitas, 
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assim sendo, um certo nível de serviços logísticos devem ser a base da elaboração de uma 

estratégia mais bem elaborada (BALLOU, 2007).    

Segundo Ballou (2001), serviço ao cliente é “a cadeia de atividades de satisfação das 

vendas a qual, usualmente, começa com a entrega do produto ao cliente. Em alguns casos a 

continuidade se dá através de serviços de manutenção de equipamentos ou outro suporte 

técnico.  Para ele, muitos elementos ainda podem ser incluídos ao termo serviço ao cliente, 

desde a disponibilidade de produto à manutenção pós-venda.  

2.2.3 Medidas da Qualidade dos Serviços Logísticos  

De modo a melhor compreender o serviço quanto a sua mensuração e medição, se faz 

crucial o seu desmembramento em atributos específicos (TONTINI; ZANCHETT, 2010). John 

T. Mentzer, Daniel J. Flint e G. Tomas M. Hult (2001), apresentam os resultados de um estudo 

qualitativo realizado com gestores da “Defense Logistics Agency (DLA) em conjunto com 

alguns clientes que representavam vários segmentos, estudo este que revelou a preocupação dos 

entrevistados quanto a nove elementos apresentados a seguir:  

Quadro 3 – Dimensões da Qualidade em Serviços Logísticos 

Variável Descrição 

Qualidade do contato 
pessoal 

Conhecimento das pessoas responsáveis pela realização do atendimento, simpatia e 
disposição em resolver o problema do cliente. 

Quantidade do 
pedido 

Disponibilidade das mercadorias de acordo com o solicitado pelo cliente, de modo 
que não haja a alteração desta quantidade pelo fornecedor quando este por algum 
motivo não conseguir atender o pedido. 

Qualidade da 
informação 

Percepção dos clientes sobre o que é evidente em relação ao seu processo de 
compra, são as informações fornecidas pelo fornecedor em relação aos aspectos do 
produto/serviço, prazos, condições, etc. 

Condição do pedido 
Referente ao conceito de não exato, em péssima condição ou de má qualidade, ou 
produtos danificados. 

Precisão do pedido 
Entende-se por precisão do pedido o fato de quão preciso é o pedido diante da 
solicitação do cliente e o pedido entregue pelo fornecedor. 

Qualidade do pedido 
Se refere à avaliação do cliente quanto à mercadoria recebida, se o produto está em 
perfeito funcionamento e se o produto de fato atende as suas necessidades. 

Resolução de 
discrepâncias no 
pedido 

Referente à resposta do fornecedor quando erros são cometidos e a sua capacidade 
em corrigir com agilidade e de forma satisfatória o ocorrido 

Pontualidade Quanto ao cumprimento dos prazos na entrega do produto/serviços solicitado. 
Fonte: Adaptado de Mentzer; Flint e Hult (2001).  

 Com o objetivo de melhorar o entendimento em relação aos elementos que compõem um 

serviço logístico de qualidade, diversas pesquisas foram realizadas com esta pretensão, sendo 

alguns de seus resultados apresentados a seguir. 
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 Chin-Shan Lu (2000) examinou os serviços logísticos e as suas dimensões estratégicas 

apresentando, após uma análise fatorial, diversos atributos de qualidade em serviços logísticos 

os quais denominou “fatores críticos de processos”. A confiabilidade, que incluía atributos 

como resposta imediata a reclamações dos clientes, precisão nas informações e baixa 

discrepância no tempo da entrega, teve destaque em sua análise (LU, 2000). Esta afirmação 

encontra sinergia em estudos realizados por Berry e Parasuraman (1992) que, por sua vez, 

identifica na confiabilidade a mais importante das dimensões da qualidade dos serviços 

logísticos. 

 Ao passo que para determinados grupos de empresas algumas dimensões da qualidade 

em serviços logísticos sejam consideradas críticas, para outras de distintos grupos podem não 

ser. Esta disparidade pode ocorrer, principalmente, quando levados em conta alguns fatores 

como tamanho da organização, segmento em que atuam, localização geográfica, fatores 

socioeconômicos, entre outros (LU, 2000).      

 Para Ballou (2001) para que seja adquirida a confiabilidade nos serviços logísticos, a 

organização deve se atentar a indicadores de desempenho que resultem em um nível de serviço 

esperado pelo cliente. Para que isso ocorra, se faz necessário a identificação de elementos 

chaves de modo a determinarem com realidade as necessidades dos clientes e como estas podem 

ser medidas.  

 Caro e Garcia (2007) foram encontradas quatro importantes dimensões para qualidade de 

serviços logísticos, sendo elas (1) interação pessoal (atitude e comportamento dos 

colaboradores, experiência e capacidade de resolver os problemas), (2) design (gama de 

serviços e tempo operacional), (3) ambiente físico (tangíveis e informações) e (4) resultado 

(pontualidade e valor percebido). 

 Como resultado da pesquisa de diversos autores realizadas sobre a literatura científica, 

identificou-se que são inúmeras as dimensões da qualidade dos serviços logísticos. A análise 

desta literatura sugere uma convergência em 13 dimensões apresentadas a seguir (TONTINI; 

ZANCHETT, 2010). 

• Confiabilidade do prazo de entrega: referente a capacidade que a organização tem de 

entregar os seus serviços de acordo com o combinado com o cliente, de forma constante. 

• Agilidade na entrega: trata-se do fluxo do pedido, a agilidade no processo entre o pedido 

e a entrega.  
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• Confiabilidade da quantidade correta: referente a capacidade que a organização possui 

em atender totalmente as solicitações de seus clientes, sem quebras de pedidos e variação 

de quantidades. 

• Confiabilidade do produto correto: se refere a conformidade dos pedidos sem que haja 

erros nos pedidos ou até mesmo a substituição de produtos na entrega. Nos casos de 

empresas de transportes engloba a entrega na localização certa. 

• Entrega sem danos ao produto: trata-se do índice de produtos defeituosos ou avariados 

ocorridos no transporte. 

• Flexibilidade no serviço prestado: diz respeito à capacidade que a empresa tem em 

adequar os seus serviços a necessidades do cliente, inclusive para situações de exceção, 

quando os pedidos são especiais e envolvem produtos diferenciados (inflamáveis, 

perecíveis, etc.), bem como forma de entregas, horários, dentre outros. 

• Recuperação de falhas: aborda o posicionamento da empresa no que diz respeito ao seu 

posicionamento em caso de falhas na prestação dos serviços, tanto se tratando na resolução 

ágil das reclamações, quanto na velocidade de solucionar os problemas do cliente. 

• Comunicação: engloba os mais diversos contatos com o cliente e tipos de comunicação da 

empresa para o cliente, inclusive, informações sobre eventuais atrasos na prestação de 

serviços, qualidade das informações técnicas, previsões de entrega, dentre outras formas. 

• Disponibilidade dos produtos e dos serviços: diz respeito à disponibilidade dos itens em 

estoque dos produtos solicitados ou a disponibilidade de meios para atender as necessidades 

dos clientes na prestação de serviços. 

• Apoio pós-entrega: se refere a todos os pontos de contatos disponíveis pela prestadora de 

serviço após a entrega da mercadoria. O suporte técnico na venda dos produtos entregues é 

fundamental nesta dimensão. 

• Preço: contempla políticas claras de precificação, prazos e condições de pagamentos.          

 Para Christopher (1997) “a função do serviço ao cliente é fornecer utilidade de tempo e 

de lugar na transferência de mercadorias e serviços entre o comprador e o vendedor”. O autor 

aborda a inexistência de qualquer valor de produto ou serviço antes que eles estejam disponíveis 

para os clientes, sendo a “disponibilidade” fator fundamental para a essência dos serviços 

logísticos.  

 De fato, as definições de qualidade dos serviços logísticos apresentadas trazem em 

comum o envolvimento de relacionamentos entre comprador e vendedor, o que sugere que o 
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serviço ao cliente poderia ser examinado sob três títulos: (1) elementos da pré-transação, 

elementos da transação e elementos da pós-transação, exemplificadas no a seguir 

(CHRISTOPHER, 1997):   

 

1) Pré-transação 

a. Política formal de serviço ao cliente – ela é comunicada interna e externamente, 

compreendida, específica e quantificada quando possível? 

b. Acessibilidade – é fácil fazer contato/negócio com a organização? Há um único 

ponto de contato? 

c. Estrutura organizacional – existe uma estrutura de gerenciamento do serviço ao 

cliente? Qual é o nível de controle que ela tem sobre os processos dos serviços? 

d. Flexibilidade do sistema – é possível a adaptação dos sistemas de entrega de 

produtos e serviços para satisfazer necessidades específicas dos clientes? 

 

2) Transação 

a. Ciclo do pedido – qual é o tempo transcorrido desde o recebimento do pedido 

até a entrega do produto? Qual é a confiabilidade/variabilidade? 

b. Disponibilidade de estoque – qual é o percentual da demanda de cada item que 

pode ser encontrada no estoque? 

c. Taxa de cumprimento do pedido – qual é a proporção de pedidos completamente 

atendido dentro do prazo estabelecido? 

d. Informações sobre a posição do pedido – quanto tempo levamos para responder 

um a pergunta com a informação solicitada? Nós informamos os clientes sobre 

problemas, ou são eles que nos procuram? 

 

3) Pós-transação 

a. Disponibilidade de peças de reposição – quais são os níveis de estoques de peças 

de reposição? 

b. Tempo de atendimento de chamada – quanto tempo o técnico leva para chegar 

ao local e qual é o “índice de conserto na primeira chamada”? 
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c. Rastreabilidade/garantia do produto – é possível descobrir a localização de 

produtos depois de comprados? É possível manter/estender a garantia para os 

níveis esperados pelo cliente? 

d. Queixas, reclamações, etc. do cliente – com que rapidez as reclamações e 

devoluções são tratadas internamente? A satisfação dos clientes é mensurada 

após as respostas dadas?) 

O Quadro 4 apresenta brevemente as principais medidas da Qualidade dos Serviços 

Logísticos, trazendo uma síntese do conteúdo abordado no referencial teórico da GSL de acordo 

com os principais autores pesquisados.  

 

Quadro 4: Principais pontos das Medidas da Qualidade dos Serviços Logísticos  

n. Assertiva Autor 

1 
Desenvolver atributos específicos para a mensuração e medição da 
qualidade do serviços logístico. 

Tontini; Zanchett, 2010 

2 Qualidade do contato Mentzer; Flint; Hult, 2001 
3 Quantidade do pedido Mentzer; Flint; Hult, 2001 
4 Qualidade da informação Mentzer; Flint; Hult, 2001 
5 Condição do pedido Mentzer; Flint; Hult, 2001 
6 Precisão do pedido Mentzer; Flint; Hult, 2001 
7 Qualidade do pedido Mentzer; Flint; Hult, 2001 
8 Resolução das discrepâncias do pedido Mentzer; Flint; Hult, 2001 
9 Pontualidade Mentzer; Flint; Hult, 2001 
10 Fatores críticos de processos dos serviços logísticos: Confiabilidade. Lu, 2000. 

11 
Atenção aos indicadores de desempenho que resultem em um nível de 
serviços esperado pelo cliente. 

Ballou, 2006 

12 
Fornecer utilidade de tempo e de lugar na transferência de 
mercadorias e serviços entre o comprador e o vendedor. 

Christopher, 1997 

13 Elementos de pré-transação, transação e pós-transação Christopher, 1997 
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3 Gestão da Cadeia de Suprimentos em Serviços (GCSS) 

2.3.1 Conceito da Gestão da Cadeia de Suprimentos em Serviços 

Gestão dos Serviços Logísticos remete ao estudo da Gestão da Cadeia de Suprimentos 

em Serviços (GCSS).  

Ao passo que a competitividade global é vivenciada pelas organizações, as empresas têm 

buscado diferenciar-se através de novas metodologias que resultem no aumento de sua 

participação no mercado. Uma dessas novas metodologias é a gestão das cadeias de 
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suprimentos, e como consequência desta preocupação e ações diretamente ligadas a esta área 

dentro das organizações, as empresas tem apresentado significativos resultados nos mais 

diversos setores pesquisados (FAVARETTO, 2012). 

A maior parte das pesquisas que abordam o tema Gestão da Cadeia de Suprimentos, o 

fazem buscando as indústrias de transformação, podendo ser destacado a indústria 

automobilística (FAVARETTO, 2012). Existe um consenso entre os estudiosos do tema no 

sentido de que a GCS tem em sua composição básica dois fluxos: o fluxo de materiais (resultado 

da execução de operações) e o fluxo de informações (PIRES; CARRETERO-DÍAZ, 2007; 

BALLOU, 2006; KRITHIKA et al. 2011). 

Os serviços têm ocupado um espaço cada vez maior entre os pesquisadores das áreas de 

gestão e de operações. Os estudos realizados pelas empresas na década de 70 estavam focados 

exclusivamente nas operações de transformações. A partir dos anos 80, as publicações 

acadêmicas iniciaram a abordagem do tema “gestão de operações e serviços”, sendo que 

somente na última década do século XX é que fora consolidado o tema “gestão de serviços” 

(FAVARETTO, 2012). 

Ainda que analisadas as cadeias de suprimentos industriais, o componente de serviços é 

possuidor de uma característica dos serviços, no caso a inseparabilidade, ainda que somente no 

pós-venda com seus clientes. Estudos apontam que somente nas últimas décadas as empresas 

têm considerado os serviços como sendo um negócio rentável e, por tanto, tem desenvolvido 

metodologias que abordam esta questão, bem como estratégias que buscam melhorar o seu 

desempenho (WAART; KEMPER, 2004). Apontamentos sobre a diferença entre cadeias de 

suprimentos industriais e as de prestação de serviços, são feitos por Ruggles (2005), onde o 

autor indica uma grande preocupação dos estudiosos neste sentido como uma potencial fonte 

de geração de rendimentos e contribuições fundamentais tanto para a teoria acadêmica como 

para as práticas gerenciais.  

Tanto nos campos das pesquisas quando das práticas gerenciais, a Gestão da Cadeia de 

Suprimento de Serviços (GCSS) não possui modelos gerais largamente aceitos existindo uma 

representatividade maior da utilização das cadeias de suprimentos orientadas aos produtos, mas 

que recentemente tem sido apresentada tentativas da formalização de cadeias de serviços 

(CHOU et al., 2006; BALTACIOGLU et al., 2007; FAVARETTO, 2012). Neste caminho um 

modelo para as cadeias de prestação de serviços foi criado com base nas melhores práticas de 
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modelos tradicionais para as cadeias de manufatura, de modo que a finalidade fosse direcionada 

exatamente para os serviços (ELLRAM; TATE; BILLINGTON, 2004). 

Existe um consenso entre alguns autores de que os serviços são responsáveis por uma 

expressiva representatividade no PIB mundial, todavia, os estudos realizados evidenciam a 

incidência de grandes oportunidades existentes neste meio que podem ser exploradas pelas 

organizações em um amplo contexto (ZEITHAML; BITNER, 2003; GIANESI; CORRÊA, 

2012; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos de Suprimentos de Serviços (GCSS) tem sido 

apresentada como contraponto às tradicionais cadeias de suprimentos industriais convencionais 

existentes (STARR, 2005). As cadeias de suprimento convencionais são responsáveis por gerar 

um conjunto de atividades e processos com o objetivo de fazer com o que insumos sejam 

adquiridos, transformados em bens e serviços e entregues aos seus consumidores finais 

(COSTA; TORRES, 2014). Todavia, nos últimos anos, um meio que vem sendo utilizado com 

o objetivo de buscar a redução de custos e desenvolver uma melhoria do nível de serviços é a 

GCSS. Ficou evidenciado que uma gestão eficaz e eficiente da cadeia de suprimentos traz 

diversos benefícios para as companhias (BALLOU, 2006; BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 

2007; CHOPRA; MEINDL, 2011).    

Embora o crescimento do interesse para o estudo do tema, é possível deparar-se com uma 

extensa variedade de definições e problemas ao conceitua-lo. Os conceitos desenvolvidos e 

aprofundados foram desenvolvidos e aplicados à indústria de transformação, não sendo 

amplamente consistente com as características dos serviços (COSTA; TORRES, 2014). Diante 

disso, se faz necessária a redefinição da GCS, levando em consideração o setor de serviços e as 

suas especificidades (BALTACIOGLU et al., 2007). 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS), bem como as suas 

especificidades surge a partir da necessidade de diferenciação entre bens e serviços. A 

intangibilidade, tema discutido no capítulo anterior, contribui para que diversas atividades 

logísticas não sejam aplicadas às cadeias de suprimentos convencionais. Isso ocorre por conta 

da baixa importância que é dada ao transporte, a impossibilidade de estocagem e o a 

inaplicabilidade da função de armazenamento dos serviços. Tais características que 

exemplificam a importância de um direcionamento específico. Uma outra característica dos 

serviços que contribui para diferentes ações na Gestão da Cadeia de Suprimento de Serviços 

(GCSS) é a “simultaneidade” entre a produção e o consumo dos serviços, o que torna imperativo 
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a participação do fornecedor e do cliente no mesmo ambiente para os serviços sejam 

produzidos. Estas particularidades, acabam por impor uma real necessidade de que as 

organizações sejam capazes de implementar uma melhor gestão da demanda e da capacidade 

produtiva dos serviços. A maior heterogeneidade dos serviços, dificultam o seu processo de 

padronização, aumentando consequentemente a complexidade de atividades como 

planejamento e controle da produção. Estudos   apontam que, em maior número, as 

organizações prestadoras de serviços são mais intensas na produção de mão de obra, o que 

impacta em uma abordagem diferenciada para a gestão dos talentos da organização 

(BALTACIOGLU et al., 2007; DRZYMALSKI, 2012).  

 O quadro a seguir exemplifica de modo amplo as principais diferenças entre as cadeias 

de suprimentos industriais e de serviços: 

Quadro 5: Principais diferenças entre as cadeias de suprimentos industriais e de serviços  

Área Gestão da Cadeia de Suprimento 
Industrial Típica 

Gestão da Cadeia de Suprimento de 
Serviços 

Sistema de Produção Empurrado Puxado 

Sistema Lógico Abordagem de produção em massa com 
produtos padronizados  

Produção customizada para atender as 
necessidades dos clientes 

Estoque de Produtos 
Acabados 

Controlados de maneira intensa Mantidos num nível baixo de estoque 

Fornecedores Agilidade de resposta é importante Agilidade de resposta é crítica 

Relacionamento com 
os clientes 

Importante mas não essencial para o 
sucesso do negócio 

Crítico para o sucesso das empresas  

Qualidade  Mensurável pela maior facilidade no 
estabelecimento de expectativas e 
especificações dos produtos. 

Vaga pela maior dificuldade no 
estabelecimento de expectativas e 
especificações acerca dos serviços. 

Fonte: Baltacioglu et al. (2007); Drzymalski (2012). 

 

2.3.2 Medidas da Gestão da Cadeia de Suprimentos em Serviços 

O objetivo da Gestão da Cadeia de Suprimentos é atingir a eficiência e a eficácia de suas 

operações ao longo de toda a cadeia de suprimentos, buscando a satisfação de seus clientes 

como a consequência de todo o seu esforço (LAMBERT; COOPER, 2000). Os objetivos da 

GCS buscam envolver de um lado a eficiência, redução de custos, e do outro a eficácia 
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(satisfação do cliente e a criação de valor sobre os serviços prestados) e, como consequência, a 

organização obterá vantagem competitiva e lucratividade (MENTZER; FLINT; HULT, 2001).  

O objetivo de curto prazo da GCS busca a diminuição dos estoques da organização e o 

tempo de seu ciclo, uma vez que o longo prazo resulta na satisfação do consumidor, participação 

maior de mercado e lucratividade para todos os membros da cadeia de suprimentos (TAN, 

2002). Entretanto, a GCS tem a intensão de melhorar o desempenho através da utilização de 

capacitações internas e externas cujo objetivo seja criar uma cadeia de suprimentos coordenada, 

aumentando assim a competição interorganizacional entre as cadeias (CHEN; PAULRAJ, 

2004).  

Diante do exposto, se tratando do GCS tanto orientada para produtos como para serviços, 

é importante compreender que as medidas de desempenho não podem serem vistas de modo 

individual, ou seja, desta ou daquela empresa, mas sim como em uma maior amplitude onde 

estão inseridos demais membros da cadeia de suprimentos (MARCHESINI; ALCÂNTARA, 

2011).   

De acordo com o modelo de referência da SCM desenvolvido pelo Global Supply Chain 

Forum (GSCF), existem oito processos indispensáveis que dão embasamento para o bom 

desenvolvimento de uma cadeia de suprimento, sendo eles (LAMBERT; COOPER, 2000):  

 

a) Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM): consiste na estrutura pela qual a 

organização utiliza de modo a manter bons relacionamentos com os seus clientes, compreender 

e atender as necessidades de seus clientes através de relações duradouras e de ganhos mútuos.  

b) Gestão do Serviço ao Cliente: se trata do contato da empresa com o cliente que ocorre 

através da gestão dos acordos de produtos e serviços desenvolvidos no processo de CRM. É um 

processo que tem por objetivo monitorar de modo proativo o combinado entre a organização e 

o cliente. Se necessário esta área deverá interferir à medida que falhas, imprevistos e 

inconformidades ocorrerem.  

c) Gestão da Demanda: é a capacidade de gerir os recursos disponíveis pela organização 

de modo a conciliar a demanda exigidas pelo cliente e o suprimento de suas necessidades de 

acordo com a sua expectativa, buscando minimizar os desvios que possam vir a existir. Para 

que este processo seja bem-sucedido, se faz necessário prever antecipadamente a demanda, 

sincronizar e reduzir a variabilidade da demanda, aumentar a flexibilidade da cadeia de 
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suprimentos e desenvolver planos de gestão de contingências para eventuais interrupções no 

suprimento ou ainda mudanças inesperadas na demanda.  

d) Atendimento dos pedidos: contempla o ato de gerar, preencher e entregar os pedidos 

aos clientes, bem como o envolvimento de atividades essenciais para a definição das exigências 

dos clientes, buscando simultaneamente a diminuição dos custos totais das entregas. O intuito 

está no desenvolvimento de processos “amarrado” ou “sem interrupções” (seamless) que 

envolve os fornecedores da empresa e os seus mais diversos segmentos de clientes.  

e) Gestão do Fluxo da manufatura: aborda atividades fundamentais envolvendo a 

mobilidade dos produtos com a utilização de plantas, e a flexibilização quanto à obtenção e a 

dos insumos no decorrer da cadeia de suprimentos. Tem por objetivo produzir determinado 

produto ou serviço com habilidade e variedade no melhor tempo possível e em uma quantidade 

ideal, no menor custo possível. Diante disso se faz necessário que o planejamento e a execução 

sejam indispensáveis para se alcançar a eficiência dos fluxos de produção da cadeia de 

suprimentos.  

f) Gestão do Relacionamento com o Fornecedor: se trata de um processo análogo à 

Gestão do Relacionamento com o Cliente, estruturado de modo desenvolver relacionamentos 

com fornecedores, desenvolvidos ao longo prazo. Para que este relacionamento seja benéfico é 

necessário que seja identificado os parceiros-chave desta relação, bem como políticas claras na 

comercialização de produtos e serviços.  

g) Desenvolvimento e Comercialização de Produtos: referente à estrutura necessária para 

o desenvolvimento de novos produtos e serviços e atividades para que estes cheguem ao seu 

destino, levando em conta os clientes chaves e os fornecedores-chaves da transação. Aborda 

também outros fatores auxiliares como suporte, garantias que envolvendo outras áreas como, 

por exemplo, marketing, produção, dentre outras. 

h) Gestão do retorno: é processo gerencial que coordena efetivamente o retorno dos 

produtos e serviços, sendo um aspecto fundamental dentro da cadeia de Suprimentos. Trata 

sobre a logística reversa e as suas implicações de modo a criar vantagem competitiva na cadeia.  

 

Os principais pontos discutidos pelos autores acerca das medidas da GCSS são 

apresentados a seguir através do Quadro 6.  
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Quadro 6: Principais pontos das Medidas da Gestão da Cadeia de Suprimentos de 

Serviços (GCSS). 

n. Assertiva Autor 

1 
Atingimento da eficiência e eficácia ao longo de toda a Cadeia de 
Suprimentos, buscando a Satisfação dos Clientes. 

Lambert; Cooper, 
2000. 

2 

Buscar a eficiência, redução de custos, e do outro a eficácia 
(satisfação do cliente e a criação de valor sobre os serviços prestados) 
e, como consequência, a organização obterá vantagem competitiva e 
lucratividade. 

Mentzer; Flint; 
Hult, 2001. 

3 

Buscar a diminuição dos estoques da organização e o tempo de seu 
ciclo, uma vez que o longo prazo resulta na satisfação do consumidor, 
participação maior de mercado e lucratividade para todos os membros 
da cadeia de suprimentos.  

Tan, 2002. 

4 

Melhorar o desempenho através da utilização de capacitações internas 
e externas, com o objetivo de criar uma cadeia de suprimentos 
coordenada, aumentando assim a competição interorganizacional 
entre as cadeias. 

Chen Paulraj, 2004. 

5 

Processos para a medição das medidas da GCSS: gestão do 
relacionamento com o cliente (CRM), gestão do serviço ao cliente, 
gestão da demanda, atendimento dos pedidos, gestão do fluxo da 
manufatura, gestão do relacionamento com o fornecedor, 
desenvolvimento e comercialização dos produtos, gestão do retorno. 

Lambert; Cooper, 
2004. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.4 Big Data Analytics (BDA) 

2.4.1 Conceito de Big Data Analytics 

Nos últimos anos, a tema BDA tem chamado a atenção não somente no mercado através 

de profissionais cada vez mais focados em inovação, mas também dos acadêmicos que 

apresentam intenso interesse no assunto. Nesta época de vivenciar uma verdadeira explosão de 

dados (CHOI; LAMBERT, 2017) um volume significativo de empresas tem buscado projetos 

de desenvolvimento relacionados ao tema (KIRON; PRENTICE; FERGUSON, 2014). O Big 

Data tem um grande potencial para revolucionar os mais diversos campos em diferentes 

ambientes, sendo eles no âmbito dos negócios, da pesquisa científica, da administração pública 

e assim por diante (CHEN; ZHANG, 2014). 

A definição do termo Big Data Analytics (BDA) apresenta diversos aspectos que muitas 

vezes não se convergem entre si, uma vez que cada organização leva em conta a sua perspectiva 

para definir este construto que vem sendo abordado com certa intensidade nos últimos anos 

(FRANKS, 2012). É importante que o conceito de BD esteja claro para que este trabalho 

alcance o seu objetivo, portanto, se faz imprescindível a apresentação de alguns conceitos 

defendidos por importantes autores e pesquisadores sobre o assunto. 
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Quadro 7: Conceitos do Big Data Analytics (BDA) 

Gartner Group (2012) “Big Data, em geral, é definido como ativos de alto volume, velocidade e variedade 
de informação que exigem custo-benefício, de formas inovadoras de 
processamento de informações para maior visibilidade e tomada de decisão.” 

MCAFEE; 
BRYNJOFSSON, 2012 
(Harvard Business 
Review) 

“Big Data como uma forma essencial para melhorar a eficiência e a eficácia das 
organizações de vendas e marketing. Ao colocar Big Data no coração de vendas e 
marketing, os insights podem ser aproveitados para melhorar a tomada de decisão 
e inovar no modelo de vendas da empresa, o que pode envolver a utilização de 
dados para orientar ações em tempo real.” 

GEORGE et. al. (2014) 
(Academy of 
Management Journal) 

“O Big data é formado por uma crescente pluralidade de fontes de informação, 
entre eles cliques na web, transações em dispositivos moveis, conteúdo gerado por 
usuários, mídias sociais, bem como conteúdo gerado intencionalmente através de 
redes de sensores ou transações comerciais, tais como consultas de vendas e 
transações de compra.” 

MANYKA et al. (2011) 
McKinsey Global 
Institute  

"Big data" refere-se a conjuntos de dados cujo tamanho está além da capacidade do 
banco de dados típico ferramentas de software para capturar, armazenar, gerenciar 
e analisar. 

QUEIROZ, et al., 2017 “Big data refere-se à habilidade de processar dados, levando em consideração as 
variáveis velocidade, variedade e volume.” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Pode-se observar que o Gartner Group (2012) aborda o tema BDA na ótica de somente 

três das cinco variáveis do BDA, neste caso, 1) volume; 2) velocidade e 3) variedade. Tal 

conceito apresenta o BDA como uma ferramenta que busca dar maior visibilidade às 

informações e à tomada de decisão. Por sua vez, os autores McAfee e Brynjofsson (2012) 

trazem o construto como sendo essencial para melhorar a eficiência e a eficácia das 

organizações, devendo este conceito ser implantado no “coração de vendas e marketing”, sendo 

que além de contribuir para a tomada de decisão, traz inovação ao modelo de vendas da 

empresa.  

 Por um lado, George et al. (2014) o Big Data traz de modo crescente uma pluralidade de 

fontes de informação oriundas das mais diversas maneiras, sendo eles, cliques na web, 

transações em dispositivos móveis, dentre outros conteúdos. Por outro lado, Manyka et al. 

(2011) apresenta acrescenta o fato do Big Data estar além da capacidade do banco de dados 

capturar, armazenar, gerenciar e analisar este alto volume de informações. Por fim, Queiroz et 

al.  (2017) traz o Big Data como sendo uma ferramenta que auxiliará no processamento de 

grandes volumes de dados apresentando as mesmas variáveis que o conceito do Gartner Group 

apresenta.  

Após a apresentação dos principais conceitos acerca do tema BDA, apresenta-se a seguir 

algumas plataformas utilizadas pelas empresas de modo a otimizar os seus processos, utilizando 
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a tecnologia como ferramenta em seu mercado, bem como a apresentação de outras duas 

variáveis, sendo elas, 4) valor e 5) veracidade, apresentadas posteriormente.  

2.4.2 Plataformas do Big Data Analytics 

Plataformas digitais são modelos de negócio utilizadas de modo a permitir e estimular a 

interação entre duas partes ou ainda em múltiplos grupos de usuários, geralmente criando um 

aspecto coletivo de soluções. Estes ambientes são desenvolvidos de acordo com o tipo de 

resultado final esperado, seja através de interações sociais, vendas ou ainda funcionalidades 

diversas (SEÇÃOWEB, 2017). 

Se tratando de plataformas sociais disponíveis na internet, as mais utilizadas são 

Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin. Estas plataformas buscam viabilizar ferramentas que 

permitem a interação entre os indivíduos, sendo utilizada muitas vezes por empresas 

anunciantes, o que expandi as funcionalidades dos serviços.  

Para o ambiente corporativo, as principais plataformas do Big Data Analytics são 

oferecidas pelas principais fornecedoras de serviços em nuvem como: Amazon Elastic 

MapReduce, Microsoft Azure HDInsight, IBM Big Data Analytics (DEMCHENKO; LAAT; 

MEMBREY, 2014). 

 Não é pouco comum acreditar que a utilização do Big Data Analytics seja realizada 

somente por grandes empresas, haja vista o volume de dados que este processo envolve. No 

entanto, pequenos grupos compostos por médias e pequenas empresas têm utilizado desta 

ferramenta para melhor desenvolverem os seus negócios, bastando para tal equacionar este 

recurso às suas reais necessidades, de modo que seja possível buscar algo de valor para os seus 

clientes, melhorando assim a relação da empresa com os seus clientes (EDELMAN; 

STEMLER, 2018).  

Para que haja a coleta e a análise dos dados no meio virtual como a computação em 

nuvem, é preciso a utilização do Big Data Analytics. Além da infraestrutura presente na 

computação em nuvem como por exemplo, processamento, memória, armazenamento, e rede, 

são necessários a utilização de outros elementos indispensáveis como serviços de clusterização, 

ecossistema Hadoop, Apache, Kafta e outros, ferramentas específicas de análise de dados 

(mineração e visualização de dados), suporte a bases de dados estruturados (SQL – Structured 
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Query Language) e não estruturados (NoSQL) e base de dados com processamento paralelo 

massivo (MPP – Massively Parallel Precossing) (RICHERT, 2013). 

2.4.3 Medidas do Big Data Analytics 

Conforme pode-se perceber nos conceitos apresentados anteriormente, existe um 

consenso entre as abordagens quanto à quantidade de dados que o Big Data aborda. Entretanto, 

o IT Glossary do Gartner Group (2012) e um estudo elaborado pela IDC (2011) abordam outras 

duas dimensões muitíssimo importantes para a abordagem do tema: velocidade e variedade 

(MAÇADA; CANARY, 2014). 

Duas outras dimensões são igualmente agregadas como integrantes do processo de 

conceituação do Big Data que, não menos importantes do que os demais, são de suma relevância 

para o processo de decisão nas organizações, são elas: valor e veracidade (BEATH et al., 2012; 

GEORGE et al., 2014).  Se tratando do valor, as análises críticas dos dados podem ajudar as 

empresas a melhorarem os seus negócios buscando para si benefícios que as coloquem em 

situação diferenciada no mercado (CHEN; CHIANG; STOREY, 2012). Com relação à 

veracidade, estudos apontam que as informações reais podem ser utilizadas pelos gestores de 

modo que contribuam para a resposta aos desafios estratégicos, garantindo assim, a 

confiabilidade dos dados (WEBER et al., 2009).  

De modo a contribuir com o entendimento de cada uma das dimensões apresentadas, estão 

descritas a seguir as variáveis envolvidas em cada uma delas de acordo com diferentes autores: 

Quadro 8: Dimensões do Big Data Analytics (5V’s) 

DIMENSÃO VARIÁVEIS ANALISADAS AUTORES 

VOLUME - Satisfação quando ao volume de dados ou 
informações 
- Acessibilidade aos dados; 
- Mudança do comportamento de decisão em função 
do volume; 

Premesberger (2011); Tankard 
(2012); Taurion (2012). 

VARIEDADE - Variedade de fontes de informações;  
- Variedade de tipos de dados; 

IDC (2011); McAfee; Brynjolfsson 
(2012);  Preimesberger (2011) 

VELOCIDADE - Velocidade da chegada da informação; 
- Velocidade da tomada de decisão; 

Preimesberger (2011); IDC (2011); 
McAfee; Brynjolfsson (2012)  

VALOR - Resultado agregado a partir das análises das 
informações 
- Interpretabilidade das informações; 
- Valor financeiro para ter dados de qualidade; 

Manyka et al. (2011); Taurion 
(2012), Weber et al. (2009), Chen; 
Chiang; Storey (2012) ;George et 
al. (2014) 

VERACIDADE - Credibilidade na exatidão dos dados; Taurion (2012), Weber et al. 
(2009); Chen; Chiang; Storey 
(2012), George et al. (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao passo que a tecnologia avança no decorrer do tempo, a dimensão dos conjuntos de 

dados que se qualificam como “Big Data” também aumentam (MANYKA et al. 2011).  

As empresas têm passado por uma intensa transformação tecnológica quanto ao 

armazenamento e tratamento dos dados. É necessário que elas se adaptem a este novo cenário 

e desenvolvam novas metodologias de modo a expandir as suas áreas de aplicação da teoria da 

informação, e assim, atuar de maneira inovadora na análise e no processamento destes dados 

(DAVENPORT, 2012; RASKIN; TAYLOR; HEMPELMANN, 2013). 

O Big Data, termo em inglês designado para definir um grande volume de dados 

desestruturado e o seu respectivo fluxo, partindo do pressuposto que o a infraestrutura 

disponível pela organização em incapaz do processá-los haja vista o alto volume, a velocidade 

e a variedade (DAVENPORT, 2012).  

Para que as empresas atuem de maneira inovadora no desenvolvimento do processamento 

desta quantidade de dados de modo a gerarem informações significativas e importantes, 

aumentando a visibilidade, a eficiência e a eficácia em um processo de  Gestão de Serviços 

Logísticos, se faz necessário compreender e desenvolver técnicas que contribuam para um 

tratamento bem desenvolvido destes dados, levando em consideração o que alguns 

pesquisadores chamam de “3 V’s” (1) volume, (2) velocidade e (3) variedade (GARTNER, 

2012; MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2012). 

Pesquisas realizadas pela IDC (2012), o mundo digital terá crescimentos exponenciais, 

passando de 130 a 40.000 exabytes entre os anos de 2005 e 2020. Certamente este enorme 

crescimento no mercado mundial de gerenciamento de informação, que movimenta algo em 

torno de 70 bilhões de dólares anualmente, tem muito ainda a se desenvolver (GARTNER, 

2012). Sendo assim, os sistemas do Business Intelligence (BI) tradicionais não suportam esta 

quantidade de dados, tornando-se menos velozes e pouco versáteis, dificultando o fornecimento 

suficiente de informações para trazer melhores oportunidades aos gestores (TAURION, 2012). 

Faz parte do Big Data a inclusão de uma gigantesca quantidade de informações 

disponíveis on-line diariamente, incluindo as informações oriundas do fluxo de cliques na web 

e conteúdo de mídias sociais como tweets, blogs, facebook e os seus mais diversos comentários 

(FREITAS et al., 2015). Segundo Davenport (2012) o Big Data é um conjunto de dados que 

são acumulados simultaneamente em todo o mundo, inseridos a cada milésimo de segundo o 

que faz com o que o mundo atual tenha a sua disposição uma inimaginável quantidade de dados 

que estão em crescente crescimento.  
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O Big Data se trata de uma grande revolução nos processos gerenciais em todo o mundo, 

podendo ser exemplificado por McAfee e Brynjolfsson (2012): 

Vendedores de livros em lojas físicas sempre podiam rastrear quais livros 
eram vendidos e quais não. Se eles tivessem um programa de fidelidade, 
poderiam vincular algumas dessas compras a clientes individuais. E foi sobre 
isso. Uma vez que as compras mudaram on-line, a compreensão dos clientes 
aumentou drasticamente. Os varejistas on-line podem acompanhar não apenas 
o que os clientes compraram, mas também o que mais eles analisaram; como 
eles navegaram pelo site; quanto eles foram influenciados por promoções, 
resenhas e layouts de página; e semelhanças entre indivíduos e grupos. Em 
pouco tempo, eles desenvolveram algoritmos para prever quais livros os 
clientes individuais gostariam de ler em seguida - algoritmos que funcionavam 
melhor toda vez que o cliente respondia ou ignorava uma recomendação. Os 
varejistas tradicionais simplesmente não conseguiam acessar esse tipo de 
informação, muito menos agir de maneira oportuna. Não é de admirar que a 
Amazon tenha eliminado tantas livrarias de tijolo e tijolo do mercado.  

 

  Outros exemplos reais sobre uma enorme quantidade de dados acumulados minuto a 

minuto pode ser identificado abaixo (SAS, 2012): 

 • O Wal-Mart lida com mais de um milhão de transações de clientes por hora e as 

importa para bancos de dados com estimativa de mais de 2,5 petabytes de dados. 

• Os sistemas de identificação por radiofreqüência usados pelos varejistas e outros 

podem gerar de 100 a 1000 vezes os dados dos sistemas convencionais de código de 

barras. 

• A cada dia, o Facebook lida com mais de 250 milhões de uploads de fotos e as 

interações de 800 milhões de usuários ativos, com mais de 900 milhões de objetos 

(páginas, grupos, etc.). 

• Mais de 5 bilhões de pessoas estão ligando, enviando mensagens de texto, twittando 

e navegando em telefones celulares em todo o mundo.  

 

 Os exemplos acima mostram claramente, mesmo que a partir de algumas fontes que não 

representam a totalidade do volume de informações, as dimensões das quantidades de dados 

processados diariamente ao redor do mundo. São diversas as fontes geradoras de volume de 

dados originados da internet, são eles, telefones móveis, meios de comunicação social, sistemas 

de fidelidade de cartões de crédito e demais meios de pagamentos, sensores, produtos 

inteligentes, dentre outras diversidades de meios que juntos compõem os fornecedores desta 

estarrecedora quantidade de dados (ITTMAN, 2015). 
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Muitas empresas ainda possuem para extrair de forma eficaz o conteúdo necessário para 

tomada de decisões inteligentes de marketing, apresentando a deficiência na estratégia 

corporativa por conta da errônea extração de dados. Segundo os autores, existe uma “grande 

escassez de analistas de dados” nas organizações e o “marketing tem uma luta em suas mãos 

para atrair os talentos mais brilhantes para as suas equipes”. É imprescindível que os gestores 

das mais diversas áreas, no desenvolvimento de uma abordagem estratégica de valor com a 

utilização do Big Data, estejam atentos quanto à exploração das oportunidades que podem 

surgir a partir de uma abordagem estratégica bem dimensionada (VERHOEF; KOOGE; 

WALK, 2016).  

Pesquisas apontam que o estudo do Big Data tem crescido de maneira significativa nos 

últimos anos tanto para as áreas acadêmicas, quanto para as práticas mercadológicas 

(LUVIZAN; MEIRELLES; DINIZ, 2015; PARK; LEYDESDORFF, 2013). Uma análise sobre 

as expectativas, os resultados e os benefícios que o Big Data Analytics (BDA) pode trazer para 

as organizações também são tema que vem sendo abordado por diversos estudiosos, inclusive 

de maneira controversa. Não é incomum que alguns entusiastas apresentem o tema como uma 

potencial solução, ou pelo menos certa contribuição, para a humanidade no desenvolvimento 

de novas abordagens nas mais diversas áreas de estudo. (GARTNER, 2012; MANYKA et al., 

2011; MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2012), entretanto, outra consequência que o Big Data 

Analytics (BDA) pode trazer são relacionadas aos riscos e problemas sociais e éticos (NEWLL; 

MARABELLI, 2015). 

De um lado, o Big Data se apresenta com a possibilidade de geração, armazenamento e 

processamento de uma diversidade considerável de dados. De maneira cada vez mais 

sofisticada, criando assim, a geração de mais conhecimento, aumentando a capacidade 

produtiva das organizações, atendendo cada vez mais às necessidades de indivíduos e grupos 

de indivíduos na criação de produtos, serviços e negócios inovadores. De outro lado, o 

contraponto pode se tornar uma ameaça a direitos individuais e coletivos, não estando 

descartado de ser uma ferramenta capaz de originar “violações de privacidade e segurança de 

informação, de discriminação de manipulação da informação e de distorções na relação de 

poder” (LUZIVAN; DINIZ, 2017). 

Embora seja notório o engajamento da academia no estudo neste tema, com um evolutivo 

aumento no volume de publicações nos últimos anos, alguns pesquisadores ainda destacam a 

ausência de estudos sobre as mais diversas questões e aspectos relevantes sobre o tema 
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(NEWLL; MARABELLI, 2015). Encontra-se entre os trabalhos apresentados determinada 

desconformidade no próprio conceito do que é Big Data, o que traz certa inconformidade nos 

estudos, todavia, maiores desafios no estado da arte. 

 O Quadro 9 traz as principais medidas do BDA de acordo com os 5V’s apresentados no 

referencial teórico do presente construto, tendo sido abordado por diferentes autores e obras 

consultadas para a realização do presente estudo.  

Quadro 9: Principais pontos das Medidas do Big Data Analytics   

n. Assertiva Autor 

1 
Volume dos dados Premesberger, 2011; 

Tankard 2012; Taurion 
2012. 

2 Velocidade e Variedade dos dados Maçada; Canary, 2014 

3 
Valor e Veracidade dos dados Beath et al., 2012; George 

et al., 2014. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.5 Desempenho Operacional (DO) e Satisfação do cliente (SC) 

2.5.1 Conceito de Satisfação do Cliente 

Neste capítulo será abordado o conceito de Satisfação do Cliente e quais são as principais 

características que são levadas em consideração para que as organizações sejam capazes de 

atender as expectativas de seus clientes, agregando valor ao seu negócio e, consequentemente, 

melhorando as suas receitas. 

A satisfação do cliente está relacionada ao desempenho que, neste caso, os prestadores de 

serviços apresentam diante das expectativas dos seus clientes (KOTLER, 2000). Segundo o 

mesmo autor “a satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da 

comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas 

do comprador”.  

Entretanto, existe alguns pontos sobre a Satisfação do Cliente (SC) que permitem 

dificultar um pouco a conceituação do termo, “todos sabem o que é satisfação, até quando se 

peça uma definição. Aí parece que ninguém sabe” (OLIVER, 1997).  
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Satisfação é a resposta ao atendimento do consumidor. Trata-se da avaliação 
de uma característica de um produto ou de um serviço, ou o próprio produto 
ou serviço, indicando que com eles se atinge um determinado nível de prazer 
proporcionado pelo seu consumo (OLIVER, 1997). 

 

Existem uma quantidade significativa de estudos que abordam o tema satisfação do 

cliente, em sua grande parte, aliado à qualidade do serviço, apresentando um alinhamento entre 

a percepção do cliente em relação aos serviços prestados e as suas expectativas. Pode-se afirmar 

a evidência de certa disparidade entre os conceitos de qualidade percebida e satisfação dos 

clientes, não sendo possível encontrar unanimidade na literatura disponível (MILAN et al., 

2015). Diante disso a percepção do cliente quanto aos serviços prestados é imprescindível para 

a formação de sua satisfação (BLOEMER; KASPER, 1995; BOLTON; DREW, 1991). 

Entretanto, o contraponto a esta afirmação é aborda por Oliver (2010) que apresenta distinções 

entre as perspectivas do cliente dividindo-as em perspectiva de curto e longo prazo, dando 

especial enfoque ao fato de que o cliente desenvolve tal avaliação de qualidade logo após a 

utilização dos serviços, o que faz com que a sua percepção seja uma antecessora à sua 

satisfação.  

Diante disso, Zeithaml e Bitner (2003) apresentam a seguinte definição: 

Em termos menos técnicos, podemos traduzir esta definição no sentido de a 
satisfação ser uma avaliação feita pelo cliente com respeito a um produto ou 
serviço como contemplando ou não a necessidade e expectativas do próprio 
cliente. A falha em ir ao encontro das necessidades e expectativas dos clientes 
é pressuposta como causadora da insatisfação com o produto ou serviço. 

Para alguns autores, se faz necessário que o cliente passe por um processo de sensações 

e experiências com produtos e ou serviços para que somente assim possam determinar o seu 

nível de satisfação, entendendo que este nível está alinhado às experiências passadas, presentes 

ou ainda projeções futuras (ANDERSON; FORNELL; LEHMAN, 1994). Contudo, a satisfação 

do cliente pode ser identificada como uma resposta mais diretamente ligada a questões 

emocionais mediante uma experiência de “consumo”, levando em conta que fatores 

psicológicos também interferem no que o cliente o cliente julga como satisfatório, inclusive 

podendo o cliente levar consigo este “sentimento” ainda que terminada momentaneamente esta 

relação do recebimento da prestação de serviços (OLIVER, 2010). Em contribuição ao exposto, 

Gronroos (2009) afirma que os modelos de aferição da qualidade percebida em serviços são 

possuidores de certa similaridade aos modelos utilizados para a medição da satisfação de 

clientes de modo geral. 
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 Diante do cenário apresentado, se faz necessário que as empresas prestadoras de serviços 

sejam capazes de monitorar os seus indicadores constantemente, buscando aprimorar os seus 

recursos e serviço, contribuindo para um resultado positivo quanto à satisfação de seus clientes 

e, consequentemente, melhorar o desempenho quanto a prestação de serviços e atividades 

correlatas. (ANDERSON, 1998; MILAN; DE TONI, 2012). Acompanhar os níveis de 

satisfação do cliente em relação as suas expectativas e percepções, levando em conta as suas 

necessidades e desejos faz a diferença na busca da excelência em serviços. 

  

2.5.2 Satisfação do Cliente x Captura de Valor 

O desenvolvimento de uma estrutura de valor inovadora, desenvolvida de maneira eficaz 

de modo a intensificar relacionamentos duradouros entre cliente e fornecedores, tem traduzido 

a essência do marketing contemporâneo. Este alicerce, segundo os autores, se baseia em cinco 

principais temas ligados ao valor para o cliente (KOTLER; ARMSTRONG, 2015): 

1) Criação de valor para os clientes a fim de capturar valor deles em troca: é preciso que 

as organizações estejam preparadas para criar valor para o cliente e gerenciar o 

relacionamento com ele. Empresas direcionadas para a satisfação do cliente e as suas 

necessidades têm elaborado as suas estratégias em busca da criação de valor, buscando o 

desenvolvimento do marketing integrado que entreguem valor e encantamento para o 

cliente, construindo e solidificando o seu relacionamento com ele.  

2) Construção e gerenciamento de marcas fortes, que criam valor: marcas bem 

posicionadas fornecem as bases necessárias para que a organização seja capaz de construir 

e gerenciar um relacionamento lucrativo com os clientes a fim de criarem experiências de 

valor com ele.  

3) Aproveitamento das novas tecnologias de marketing: o marketing digital e as 

ferramentas tecnológicas têm feito parte da vida da sociedade, de modo a mudar o mundo 

drasticamente no sentido de como o cliente e as empresas se relacionam. Estar atento a este 

novo padrão de transação colocam as organizações em um posicionamento diferenciado 

diante dos seus concorrentes. 

4) Mensuração e gerenciamento do retorno do marketing: é preciso que os gestores 

garantam que o investimento realizado nesta ou naquela área seja bem feito. A mensuração 

e o gerenciamento do retorno do marketing parte da premissa de que o investimento 
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efetivado para criar, configurar e capturar valor, traga para a organização resultados 

positivos financeiramente.   

5) O marketing ao redor do mundo: as tecnologias tornaram o mundo um lugar menor e 

mais frágil, é preciso que os profissionais de marketing entendam este novo cenário e 

possam ser capazes de comercializarem as suas marcas globalmente e de forma sustentável. 

 

As primeiras etapas do processo de marketing são representadas na Figura 5, 

apresentando de modo ilustrativo a construção do relacionamento com o cliente por meio da 

criação e da entrega de valor superior ao que o cliente espera. Como consequência de um 

processo claro e bem definido, as organizações são capazes de capturar valor em forma de 

vendas, participação do mercado, e lucros. Quando a organização cria valor superior aos seus 

clientes, como consequência são gerados clientes altamente satisfeitos que permanecem fiéis e, 

por sua vez, repetem a compra. Este processo de recompra, por sua vez, traz maiores retornos 

para a empresa em longo prazo (KOTLER; ARMSTRONG, 2015). 

 

Figura 5: Modelo Simples do Processo de Marketing 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong (2015). 
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entre a fidelidade dos clientes que se declaram menos satisfeitos, relativamente satisfeitos e 

completamente satisfeitos. Uma queda, mesmo ainda que pequena, na satisfação do cliente é 

capaz de trazer uma significativa perda na fidelidade do cliente (KOTLER; ARMSTRONG, 

2015). 

 Para Tescari e Brito (2016) a Criação de Valor foi reconhecida como os objetivos 

primários de qualquer relacionamento entre fornecedores e clientes. Por sua vez, pesquisadores 

também reconhecem no processo de criar valor fontes importantes de retenção de clientes e 

criação de vantagem competitiva (SÁNCHEZ; VIJANDE; GUTIERREZ, 2010).  

Do ponto de vista de um relacionamento entre um fornecedor e seu cliente, o 
valor reflete a percepção desse cliente em relação aos benefícios que o 
fornecedor oferece, o que sustenta a definição de quanto o cliente está disposto 
a pagar pelo produto ou serviço oferecido. Assim, a diferença entre a 
disposição do cliente em pagar e o preço cobrado pelo fornecedor representa 
a porção de valor criada pela relação entre o fornecedor e seu cliente e 
capturada pelo cliente (comprador) (TESCARI; BRITO, 2016). 

 

O conceito de valor foi sendo desenvolvido e foi se transformando ao longo do tempo, 

tendo o seu enfoque para os recursos tangíveis com valor embutido (VARGO; LUSCH, 2004).  

Até os dias atuais, o conceito de valor vem sendo desenvolvido na literatura, o que permite 

apresentar diversos significados apresentados por diversos pesquisadores e renomados 

estudiosos do tema (SENRA, 2015), tais como: Valor-em-uso e Valor-em-contexto 

(GRONROOS; VOIMA, 2013; VARGO; LUSCH, 2004), Cocriação de Valor, Valor da 

Experiência (PRAHALAD; RASMASWAMY, 2004; VARGO; LUSCH, 2004), entre outros. 

 Para a elaboração deste trabalho, alinhado ao conceito de satisfação do cliente, foi 

utilizado a definição de valor referente ao valor gerado pelas empresas e percebido pelos 

clientes, durante ou após uma transação.  

 

2.5.3 Medidas do Desempenho Operacional x Satisfação do Cliente 

Alguns atributos específicos são levados em consideração e acabam por influenciar os 

clientes quanto a formação de suas percepções em relação a qualidade, conforme apresentado 

na Figura 6. Os atributos que irão contribuir para o sucesso ou o fracasso na percepção dos 

clientes, bem como as suas percepções diante de um serviço prestado, são influenciados 

igualmente por fatores emocionais (ZEITHAML; BITNER, 2003).  
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Figura 6: Percepção de clientes sobre qualidade e satisfação de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Zeithaml e Bitner (2003).  
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Paguei um preço justo pelo serviço? Fui bem tratado em contrapartida ao que paguei pelo 

esforço gasto? ” Analisar sobre o que é justo na percepção do cliente é de fato 

importantíssimo para a sua percepção quanto à satisfação dos produtos e serviços 

consumidos.    

5) Índices Nacionais de Satisfação de Clientes: por conta da importância da satisfação do 

cliente que tem tomado uma especial atenção pelas empresas em níveis mundiais e 

consequentemente para a qualidade de vida das pessoas, diversos países estão adotando um 

índice nacional para medir e monitorar a satisfação do cliente. Este índice vem sendo 

utilizado não somente pelas empresas com finalidades privadas voltada à rentabilidade, mas 

por um segmento de planejadores de políticas públicas que acreditam na utilização dessas 

medidas como ferramentas para medir e avaliar serviços públicos como saúde, segurança e 

educação. 

6) Resultados da Satisfação de Clientes: a preocupação com a satisfação de clientes, tem 

sido alvo inclusive por alguns fazedores de políticas públicas conforme mencionado 

anteriormente, uma que vez que ela tem se tornado um importante indicador da saúde 

econômica nacional. Eles acreditam que estudar a satisfação de clientes é tão importante 

quanto avaliar estatísticas econômicas de preço e de eficiência, se trata de um indicador de 

qualidade de vida. Em torno destes estudos sobre a satisfação do cliente, organizações 

privadas chegaram ao conhecimento de que o aumento dos níveis da satisfação dos clientes 

pode ser relacionado à lealdade de clientes e aos lucros.  

 

Quadro 10:  Principais medidas do Desempenho Operacional e da Satisfação do Clientes.  

n. Assertiva Autor 

1 
Criação de Valor para os clientes a fim de capturar valor em 
troca; 

Kotler; Armstrong, 2015 

2 Construção e gerenciamento de marcas fortes, que criam valor Kotler; Armstrong, 2015 
3 Aproveitamento das novas tecnologias de marketing Kotler; Armstrong, 2015 
4 Mensuração e gerenciamento do retorno do marketing Kotler; Armstrong, 2015 
5 O marketing ao redor do mundo Kotler; Armstrong, 2015 

6 
Confiabilidade, Responsividade, Segurança, Empatia, 
Tangibilidade 

Zeithaml; Bitner, 2003 

7 Características de Produtos e Serviços: Zeithaml; Bitner, 2003 
8 Emoções do Consumidor: Zeithaml; Bitner, 2003 
9 Causas Percebidas para o Sucesso ou Fracasso em Serviços Zeithaml; Bitner, 2003 
10 Percepções de Ganho ou de Preço Justo Zeithaml; Bitner, 2003 
11 Índices Nacionais de Satisfação de Clientes Zeithaml; Bitner, 2003 
12 Resultados da Satisfação de Clientes Zeithaml; Bitner, 2003 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

Para testar o modelo teórico empírico mostrado na Figura 1, foi escolhida a cadeia de 

suprimentos de serviços do mercado condominial, condomínios e edifícios comerciais e ou 

residenciais localizados na Região Metropolitana de São Paulo. 

Com o objetivo de trazer ao leitor um panorama geral sobre este setor, é necessário 

compreender o processo de decisão de compra na prestação de serviços condominiais, bem 

como os devidos papeis de compra na relação de consumo. O desafio de compreender os 

responsáveis pela decisão de compra é uma fundamente missão dos profissionais de marketing 

dos mais diversos setores (KOTLER, 2000), e para o mercado condominial não é diferente. Os 

papeis desempenhados pelos membros deste processo de compra são apresentados como sendo: 

a) iniciador: “pessoa que sugere a ideia de comprar um produto ou serviço”; b) influenciador: 

“pessoa cujo de ponto de vista ou conselho influencia na decisão”; c) decisor: “pessoa que 

decide sobre quaisquer componentes de uma decisão de compra: comprar, o que comprar, como 

comprar ou onde comprar”; d) comprador: “pessoa que definitivamente realiza a compra e e) 

usuário: “pessoa que consome ou usa o produto ou serviço (KOTLER, 2000).  

Os agentes atuantes nas rotinas dos condomínios são identificados a seguir de acordo com 

as suas responsabilidades: 

• Síndico: é o responsável por toda a documentação do condomínio, e por representar o 

condomínio em juízo, quando solicitado. O síndico deve ser um facilitador da comunicação do 

condomínio, alguém que ajude seus vizinhos a resolverem seus problemas, que zele pelo 

patrimônio comum e que goste de gerenciar pessoas. Compete ainda a figura do síndico 1) 

convocar assembleias; 2) representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo 

ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; 3) dar imediato conhecimento 

à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do 

condomínio; 4) cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações 

da assembleia; 5) diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação 

dos serviços que interessem aos possuidores; 6) elaborar o orçamento da receita e da despesa 

relativa a cada ano; 7) cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar 

as multas devidas; 8) prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; 9) realizar o 

seguro da edificação (SINDICONET, 2010). 

• Gerente Predial: O gerente, que funciona como uma espécie de superzelador, tem como 

atribuições básicas: gerenciar o pessoal do prédio; realizar cotações e lidar com fornecedores; 
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coordenar o controle de acesso dos edifícios, realizando relatórios periódicos de controle 

entregues ao síndico; ser capacitado a realizar trabalhos de prevenção e combate a incêndios; 

ter bons conhecimentos relacionados à parte elétrica e hidráulica dos edifícios; conhecer as 

normas técnicas e regulamentações relacionadas ao condomínio; conhecer os produtos 

disponíveis no mercado, intermediar contatos entre construtora e proprietários; instruir 

funcionários com relação ao atendimento; ter preocupação constante com relação à segurança 

do edifício; ter amplo conhecimento da Convenção e do Regulamento Interno do edifício; ter 

uma boa capacidade de comunicação e liderança  (SINDICONET, 2010).  

• Zelador: é o empregado a quem compete, salvo disposição em contrário no contrato 

individual de trabalho, as seguintes tarefas: ter contato direto com a administração do edifício 

e agir como preposto do síndico ou da administradora credenciada;  transmitir as ordens 

emanadas dos seus superiores hierárquicos e fiscalizar o seu cumprimento; fiscalizar as áreas 

de uso comum dos condôminos ou inquilinos, verificar o funcionamento das instalações 

elétricas e hidráulicas do edifício, assim como os aparelhos de uso comum, além de zelar pelo 

sossego e pela observância da disciplina no edifício, de acordo com o seu regimento interno ou 

com as normas afixadas na portaria e nos corredores (SINDICONET, 2010).  

• Administradora: auxiliar o síndico no exercício das atividades cotidianas do edifício, 

orientando-o sobre os aspectos legais e dando-lhe suporte às atividades administrativas, tais 

como: contabilização de receitas e despesas, elaboração de folha de pagamento e realização dos 

pagamentos, emissão de boletos de pagamento das cotas condominiais, confecção da pasta de 

prestação de contas mensal, assessoramento pré e pós assembleias gerais etc. (SINDICONET, 

2010).  

• Corpo diretivo: exerce função de fiscalização nas contas do condomínio , órgão de 

consulta do síndico,  conferir periodicamente as contas do condomínio, comparando-as com os 

comprovantes originais; analisar as contas apresentadas pelo síndico; emitir parecer sobre as 

contas e apresentá-lo em assembleia geral; autorizar o síndico a efetuar despesas extraordinárias 

não previstas no orçamento; elaborar um regulamento e as alterações que forem necessárias 

para o uso das partes recreativas do condomínio, sem que haja disposições contrárias ao 

estabelecido na Convenção; auxiliar o síndico em suas atividades (SINDICONET, 2010). 

• Condôminos: “São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo 

disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às 

unidades autônomas” (Código Civil Art. 1.334 parágrafo 2º). Neste caso, utilizou-se o termo 

condômino para usuários do condomínio, sendo eles proprietários ou não do imóvel.   
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O quadro a seguir, permite elucidar o papel de cada um dos membros acima descritos no 

processo de compra no segmento condominial: 

Quadro 11: Membros do processo de decisão de compra do mercado condominial 

Papei do comprador Iniciador Influenciador Decisor Comprador Usuário 
Síndico X  X X X 
Gerente Predial X X  X  
Zelador X X  X X 
Administradora  X  X  
Corpo Diretivo  X   X 
Condômino X    X 

     Fonte: Elaborado pelo autor 

De um lado, encontram-se os prestadores de serviços que têm por objetivo atender as 

necessidades do condomínio. De outro lado encontram-se os seus respectivos moradores e 

colaboradores de maneira eficiente e eficaz de modo a tornar o ambiente mais agradável 

possível. 

 Para melhor visualização do local de pesquisa é apresentado na Figura 7, a Cadeia de 

Suprimentos de Serviços do segmento condominial, buscando dinamizar e abordar com maior 

tipicidade tal cadeia e os seus respectivos membros.  

Figura 7: Cadeia de Suprimentos de Serviços Condominiais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A manutenção dos equipamentos e áreas de uso exclusivo e ou uso comum pelos 

condôminos, colaboradores ou até mesmo pelos próprios prestadores de serviços para as 

realizações de suas atividades, são de suma importância. Para tanto, é preciso que exista um 

alinhamento entre clientes e fornecedores de serviços de modo que o resultado deste trabalho 

em conjunto tenha o melhor impacto possível na vida das pessoas que utilizam o condomínio. 

A proposta de manutenção preditiva consiste na realização e no monitoramento sistêmico das 

condições gerais (mecânicas, eletroeletrônicos, eletropneumáticas, elétricas e hidráulicas) dos 

equipamentos, bem como suas instalações, de modo a monitorar o desempenho e o rendimento 

operacional de cada um deles quanto ao funcionamento, instalações e processos. O resultado 

deste monitoramento traz ao condomínio a maximização dos intervalos entre os reparos 

ocasionados por desgaste natural ou até mesmo avarias ocasionadas por mau uso ou 

inconformidades diversas, como por exemplo, problema no abastecimento elétrico, de água, ou 

até mesmo mau uso (manutenção corretiva). É possível também a realização de reparos 

programados (manutenção preventiva), o que possibilita maiores rendimento dos equipamentos 

quanto aos processos produtivos, uma vez que eles se encontram à disposição do condomínio 

durante maior período de tempo e as suas instalações são monitoradas de modo a prevenir 

eventuais falhas (LIMA; LIMA; SALLES, 2006).      

Encontram-se à montante da “empresa foco”, que no estudo em questão é o condomínio, 

os prestadores dos mais diversos serviços, podendo ser apresentados como serviços principais 

e ou indispensáveis: a) elevadores; b) auto de vistoria do corpo de bombeiros e combate a 

incêndio; c) gás; d) seguros; e) fachada, conservação e limpeza em gral; f) bombas hidráulicas; 

g) caixas de gordura e passagem; h) jardinagem; i) dedetização e controle de pragas; j) limpeza 

de caixas d’água; k) telhados; l) instalações elétricas e hidráulicas; m) piscinas; n) controle de 

acesso e segurança (ROBOTTON, 2018).   

O presente estudo teve por local de pesquisa a Cadeia de Suprimentos de Serviços 

apresentada neste capítulo, tendo sido observadas as devidas delimitações que, por sua vez, 

foram mencionadas anteriormente no Capítulo 1. O capítulo seguinte, Capítulo 4, traz de 

maneira detalhada e em profundidade os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização da pesquisa e, consequentemente, responder ao seu respectivo problema.   
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo abordou-se procedimentos metodológicos para responder ao problema de 

pesquisa e atender os objetivos propostos. Para tanto construiu-se um fluxograma simplificado 

da operacionalização, conforme é mostrado na Figura 8, para uma melhor visualização da 

execução de suas etapas.  

 

Figura 8: Estrutura da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A pesquisa foi composta de duas fases. A primeira fase, ou Fase 1, foi de natureza 

exploratória do tipo qualitativa, e a segunda fase, ou Fase 2, foi de natureza descritiva do tipo 

quantitativa. Os detalhes das Fases 1 e 2 são descritos a seguir. 

 

4.1 Fase I – Pesquisa Exploratória de Natureza Qualitativa 

4.1.1 Objetivo, Tipo e Natureza da Pesquisa  

A utilização do Big Data Analytics como ferramenta na gestão das empresas prestadoras 

de serviços condominiais e nos condomínios, ainda não é algo recente. Sendo assim, a pesquisa, 

de natureza exploratória, do tipo qualitativa teve como objetivo explorar e conhecer com mais 

profundidade o fenômeno em estudo, e juntamente com o referencial teórico apresentado, servir 

como base para a elaboração do questionário que posteriormente foi utilizado na pesquisa 

quantitativa. 

O estudo exploratório contribui para que haja melhor ajuste no atendimento dos objetivos 

da pesquisa, possibilitando assim “aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os fatos, 

permitindo a formulação mais precisa de problemas, criar novas hipóteses e realizar novas 

pesquisas mais estruturadas” (MALHOTRA, 2005).   

 

4.1.2 Amostra, Instrumento de Coleta, Sujeito da Pesquisa, Tratamento dos Dados 

Para se obter os dados de modo eficaz e que fosse capaz de trazer novos conhecimentos 

sobre o tema estudado, utilizou-se entrevistas com especialistas cujo o principal foco é no 

conhecimento do indivíduo sobre o campo a ser estudado, havendo assim menos interesse no 

entrevistado como pessoa (FLICK, 2009). 

Para tanto foi selecionada uma amostra, por acessibilidade, de seis empresas 

representativas e membros de uma cadeia de suprimentos de serviços, sendo: três empresas 

localizadas à montante; e três empresas localizadas à jusante. Para o desenvolvimento da coleta 

de dados foi utilizada a realização de entrevistas em profundidade, gravadas em áudio, para que 

nenhum detalhe da fala fosse esquecido. Para atender ao objetivo proposto, construiu-se um 

roteiro (ou guia) de entrevista, desenvolvido de acordo com a literatura, mostrado no Apêndice 

A. A solicitação para a realização da entrevista foi feita por meio de rede de relacionamento e 
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uma carta, via e-mail, foi enviada ao público alvo cujo modelo é mostrado no Apêndice D, de 

modo a formalizar a solicitação.  

Definido o roteiro, foram escolhidos; do lado da jusante, três condomínios através dos seus 

respectivos integrantes e ou colaboradores como síndicos, gerentes prediais, zeladores e 

administradores; do lado da montante, três prestadores de serviços diversos como fornecedores 

de soluções condominiais como administração de condomínios, manutenção de bombas e 

soluções em tecnologia para condomínios.  

Para se obter melhor resultado da pesquisa, foi utilizado o processo de elaboração amostral, 

mostrados sequencialmente no Quadro 12.  Os estágios em questão são relevantes para o projeto 

de pesquisa de modo a buscar, com precisão, uma amostra que seja capaz de contribuir com 

assertividade para a resposta ao problema de pesquisa (MALHOTRA, 2012). 

 

Quadro 12: Processo da elaboração de amostragem qualitativa 

Estágio do processo da 
elaboração de amostragem 

Provedores de Serviços Clientes 

 
 
População-alvo 

Provedores de serviços do mercado 
condominial na região metropolitana 
de São Paulo: elevadores, bombas 
hidráulicas, controle de acesso, 
segurança, portaria, limpeza, etc. 

Condomínios e edifícios residenciais 
e ou comerciais da região 
metropolitana de São Paulo: síndicos, 
gestores prediais, administradoras de 
condomínios, zeladores e membros do 
corpo diretivo 

 
Arcabouço Amostral 

Utilização do Big Data Analytics 
(BDA) 

Utilização do Big Data Analytics 
(BDA) 

 
Técnicas de Amostragem 

Abordagem tradicional, amostra sem 
reposição 

Abordagem tradicional, amostra sem 
reposição 

 
Tamanho da Amostra 

03 provedores 03 clientes 

Processo de Amostragem Acessibilidade Acessibilidade 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para o tratamento dos dados coletados foi utilizada a abordagem da análise de conteúdo, 

a técnica semântica, sintática ou léxica (BARDIN, 1977). 

 

4.1.3 Limitação do método 

Para o estudo, foi considerado como limitações à pesquisa exploratória-qualitativa, os 

seguintes elementos: a) a experiência do entrevistador para com os entrevistados, bem como o 

viés de respostas emitidas pelos participantes. Neste caso, foi desenvolvido um protocolo de 

pesquisa, conforme é mostrado no Apêndice E, para evitar riscos de não confiabilidade dos 
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dados coletados; b) definição do tamanho da amostra, entretanto, acredita-se que o número 

estimado de três empresas à montante e três empresas à jusante seja suficiente para obter a 

devida saturação de repostas, dado que, elas são representativas do setor em estudo e c) amostra 

por acessibilidade, uma vez que a escolha do entrevistado é menos rigoroso, entretanto, buscou-

se escolher com muita cautela cada um dos entrevistados. 

Após a realização da pesquisa qualitativa, os resultados colhidos e observados são 

apresentados na próxima seção. Os detalhes são apresentados a seguir. 

 

4.2 Resultados da Pesquisa Qualitativa 

Nesta fase da pesquisa foram realizadas seis entrevistas com membros integrantes da 

cadeia de suprimentos de serviços condominiais entre os meses de abril e junho de 2018, 

atuantes na Região Metropolitana da Cidade de São Paulo – SP. Do total de entrevistados, três 

são classificados como tomadores de serviços condominiais e três como prestadores de 

serviços. Do grupo de tomadores de serviços condominiais foram entrevistados dois síndicos 

profissionais e um Gerente de Condomínio, enquanto do grupo de prestadores de serviços 

condominiais foram entrevistados 01 Diretor Comercial de uma grande administradora de 

condomínio, 01 Gerente Comercial de um prestador de serviços de manutenção de bombas e 

equipamentos e 01 Diretor Comercial de uma empresa de soluções de tecnologia que também 

atua no segmento condominial. 

 A Tabela 2, apresentada a seguir, traz detalhes quanto à característica dos entrevistados. 

Tabela 02 – Características dos Entrevistados 

Entrevistado Função Formação Tempo 
na 

Função 

Ramo de 
Atividade 

Tempo da 
Entrevista 

E1 Síndico 
Profissional 

Administração 
de Empresas 

10 anos Condomínio  00:45:43 

E2 Síndico 
Profissional 

Engenheiro 
Eletrônico 

25 anos Condomínio 00:33:38 

E3 Gerente de 
Condomínio 

Ciências 
Contábeis 

24 anos Condomínio 00:36:57 

E4 Diretor 
Comercial 

Ciências 
Contábeis 

40 anos Administradora de 
Condomínio 

00:41:44 

E5 Gerente 
Comercial 

Administração 
de Empresas 

09 anos Manutenção de 
Bombas Hidráulicas 

00:37:30 

E6 CEO Engenheiro 
Civil 

10 anos Tecnologia da 
Informação (TI) 

00:29:25 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.1 A Gestão de Serviços (GS) 

 

Quanto à expectativa dos clientes no momento da aprovação de determinado serviço a ser 

realizado nos condomínios, ficou evidente a existência de certa convergência entre os 

entrevistados no que se refere à capacidade que os prestadores de serviços devem ter para prever 

determinadas inconformidades no processo de prestação de serviços. Para o Entrevistado 1 a 

busca pela qualidade do serviço e a alta performance do prestador são fatores fundamentais no 

processo de prestação de serviços, e a sua expectativa está em que os seus prestadores de 

serviços possuam esta qualidade, bem como a capacidade de olharem para o futuro de modo 

que os problemas possam ser solucionados com pró atividade, menor custo possível e com 

qualidade exemplar. É preciso que as empresas sejam fornecedoras de soluções e que tragam 

inovações para os seus clientes, conforme pode-se observar na fala do Entrevistado 3. 

 

[...] espero basicamente que ela (a empresa prestadora de serviços) cumpra 
com o acordado. Tenho sempre uma expectativa de que ela me gere 
informações importantes a respeito do serviço que ela presta, que vão me 
nortear mais na frente para eu saber o que posso melhorar ou fazer em relação 
aquele serviço. Eu não espero apenas que a empresa preste o serviço, eu gosto 
quando a empresa me mostra os caminhos dentro da atividade dela, que eu 
possa melhorar as informações, melhorar o equipamento, melhorar o serviço, 
dependendo do seguimento que ela representa. (E3). 

 

Para o Entrevistado 6, “os clientes esperam ter a melhor solução, no menor custo e prazo 

possíveis”, sendo necessário que as áreas sejam eficientes e busquem trabalhar de modo 

harmonioso com a finalidade de entregar a melhor solução de acordo com as expectativas dos 

clientes. 

  Um outro ponto abordado no presente estudo é sobre a capacidade que o prestador de 

serviços deve ter em cumprir o que foi estabelecido no ato na aprovação do pedido. Para os 

entrevistados ainda existem algumas falhas no processo que, por vezes, comprometem a 

prestação dos serviços, embora a maior parte dos prestadores cumpram, de modo geral, o que 

fora acordado. Na visão do Entrevistado 1, este mercado ainda é possuidor de certa deficiência 

quanto ao cumprimento do combinado no ato da aprovação da execução dos serviços, inclusive 

no que se refere à gestão dos serviços, uma vez que o prestador, em alguns casos, solicita 

antecipação de recursos antes mesmo da conclusão dos serviços. 
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[...] eu vejo uma grande deficiência no mercado de São Paulo. Às vezes é 
possível encontrar fornecedores que não estão aptos para prestar determinado 
tipo de serviço, têm muita dificuldade nisso, nos mandam uma proposta, por 
exemplo, de 100% do pagamento após a entrega do serviço e no meio do 
serviço ele me pede uma parcela ou 30% do valor porque ele não soube 
gerenciar aquela prestação de serviço. (E1). 

 

O Entrevistado 4 convergiu com o pensamento do Entrevistado 1, no sentido de indicar 

uma incidência pequena de fornecedores de serviços que não cumprem com o que fora 

previamente acordado: 

[...] tem uns 10% que às vezes a gente tem algum problema, mas hoje eu acho que a 

qualidade melhorou bastante em termos de atendimento. A busca constante do 

aprimoramento do prestador de serviço também em atender o cliente é vital [...] tem 

alguns por menores ainda, mas a parte principal mesmo (da prestação de serviço) 

está agora muito melhor do que era antes, muito mais profissional. (E4). 

 

 Para o Entrevistado 2, é importante que o condomínio disponha de um fluxo de trabalho 

previamente determinado que possibilite ao tomador de serviços acompanhar o andamento dos 

serviços a serem executados de modo a fiscalizar o andamento da prestação de serviços, 

possibilitando interferências por parte do cliente sempre que necessário. 

 Segundo o Entrevistado 6, não é pouco comum que no decorrer do processo de prestação 

de serviços sejam tomadas algumas ações necessárias identificadas tanto pelo tomador de 

serviços como pelo próprio prestador, medidas essas que não foram avaliadas adequadamente 

no ato do fechamento do pedido. 

[...] é comum acontecer mudanças de escopo por necessidade do próprio cliente ou 

por a gente. A gente mesmo (pode) identificar algo que poderia ser melhor né? Então, 

assim, uma Startup inclusive ela é muito conhecida por conta disso, a possibilidade 

que ela tem de mudança rápida, então assim eu diria que 80% dos casos a gente 

consegue cumprir aquilo que está estabelecido inicialmente, mas dos outros 20% não 

é que a gente não consiga entregar, mas sim que mudou o escopo original. (E6).  

 

Quanto ao ambiente o qual os serviços são prestados, é de extrema importância que os 

fornecedores mantenham o local da prestação de serviço em ordem, limpo e sinalizado durante 

todo o período em que os serviços estiverem sendo prestados. De fato, os entrevistados 
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apresentaram convergência quanto a esta medida de qualidade do serviço, para o Entrevistado 

2 este é um cuidado que, em geral, são tomados por prestadores de serviços de empresas 

maiores, mais estruturadas. 

[...] os (prestadores de serviços) que são bem mais estruturados, grandes [...] têm 

todo o procedimento de segurança. Essa área é isolada toda vez que se faz 

manutenção, são instaladas placas informativas, indicativas[...] Empresas menores 

prestam serviços não tão grandes assim como bombas, pressurização, portão, 

interfonia [...] essas empresas geralmente vão aonde tem a central e fazem o trabalho 

[...] (E2). 

 

É consenso também entre os entrevistados, a importância do uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI) para a segurança dos prestadores de serviços, bem como para a 

segurança dos condôminos e funcionários que circulam pela área comum do condomínio. Na 

opinião do Entrevistado 5, o fato de os seus prestadores de serviços estarem fisicamente longe 

dos olhos dos gestores, o monitoramento e apontamento das inconformidades, quando ocorrem, 

são feitas pelos próprios clientes, que além de advertir verbalmente os prestadores de serviços 

que estão realizando determinada tarefa em seu condomínio, comunicam a empresa de modo 

que situações com esta não ocorram. “Zelamos e fiscalizamos se os EPI’s estão sendo 

utilizados, nestes casos, nossos clientes são nossos olhos lá fora”. (E5). 

 De modo geral, os prestadores de serviços entregam o que foi pactuado entre as partes no 

ato da aprovação do pedido. Nos casos de inconformidades apresentadas, os prestadores são 

eficientes e eficazes em que ajustar algum detalhe que não estava previsto e ou que ainda 

divergiu do que fora previamente acordado. Para o Entrevistado 2 as empresas “entenderam o 

que é fundamental para a sobrevivência delas” e por isso se dedicam ainda mais por saberem 

que a concorrência é grande e que o cliente certamente voltará em caso de uma boa prestação 

de serviços, sendo o contrário verdadeiro. Em complemento a esta explanação, o Entrevistado 

4 traz a abordagem de um cenário anterior à profissionalização dos prestadores de serviços 

condominiais, em comparação com os tempos atuais.  

[...] tínhamos muito problemas antes, hoje não. Hoje está muito mais tranquilo, hoje 

o prestador de serviço sabe o que tem que fazer, aquilo que tá no contrato, aquilo 

que foi feito no orçamento, porque ele vai ser cobrado. Então eu acho [...] que tem 

profissionais e profissionais mas a gente não pode generalizar todos, mas a cadeia 

de prestador de serviço que eu tenho é que às vezes é um pouco demorado, tem um 
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atendimento talvez diferenciado por ter vários prédios. [...] Senti muita melhoria 

nessa área de pequenas empresas, pequenas e médias né que tão fazendo o serviço a 

contento e principalmente na entrega (E4). 

 

4.2.2 A Gestão dos Serviços Logísticos (GSL) 

Diversas categorias de serviços como, por exemplo, reparos de eletrodomésticos, serviços 

bancários, telefonia de longa distância, corretora de títulos e empresas de cartão de crédito, 

foram pesquisadas e deram origem às “dimensões da qualidade em serviços”. Tal pesquisa 

resultou na identificação de cinco dimensões principais que são utilizadas pelos clientes na 

avaliação da qualidade dos serviços, são elas: a) confiabilidade; receptividade; segurança; 

empatia e aspectos tangíveis (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

O presente estudo buscou abordar estas cinco dimensões aplicadas no mercado 

condominial para melhor compreender a importância de cada uma delas para os membros da 

cadeia de suprimentos de serviços, de modo mais acentuado para a GSL. Quanto à 

confiabilidade, refere-se à capacidade da organização em prestar um bom serviço, conforme 

prometido, com confiança e exatidão e denominada confiabilidade (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014). 

Quando questionados sobre a percepção de cada entrevistado quanto à confiabilidade dos 

prestadores de serviços condominiais, um dos principais aspectos identificados se refere ao fato 

da necessidade de haver algumas experiências com o mesmo fornecedor de serviços para que 

esta relação se estabeleça, conforme pode-se observar através do relato do E1. 

[...] quando a gente fala de confiabilidade, a gente fala da experiência com 
aquele fornecedor, a gente já fez testes, a gente já trabalhou com ele [...] é 
difícil você avaliar a confiabilidade, por uma questão de transparência no 
processo (de escolha de determinado fornecedor) você é obrigado a fazer 
cotações, e a gente sabe que quando se fala em cotações o foco principal é 
conhecer preços e tentar reduzir custos de modo que ele (o fornecedor) não 
perca performance e nem qualidade [...] (E1). 

 

Entretanto, o E2 acredita que ao passo que o os fornecedores de serviços são escolhidos 

e que a relação de confiabilidade é estabelecida, é possível confiar no fornecedor, uma vez que 

a forma de trabalho já foi adequada entre as duas partes e é possível que esta relação se 

desenvolva de maneira positiva para os dois lados. Neste mesmo sentido, o E4 acredita que uma 

seleção prévia dos fornecedores vem “trazer melhorias” para ambos, o cliente e o fornecedor.  
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A disposição para ajudar o cliente é definida como receptividade (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014). Deixar o cliente esperando sem que haja algum motivo importante, 

normalmente não é bem visto na GSL. Se tratando de receptividade, tantos os entrevistados 

tomadores de serviços como os prestadores de serviços, foram unânimes em afirmar que a 

receptividade por parte das empresas prestadoras de serviços é de suma importância nesta 

relação de consumo, todavia, pode-se verificar que ainda existe uma parcela do mercado que 

não compreendeu muito esta medida.  

De um lado o E2, afirma que não dá para generalizar, mas existem empresas as quais 

estão muito longe de praticar de modo eficaz a receptividade e, por vezes, se faz necessário 

“implorar” (E2) para ser atendido de acordo com o aquilo que foi determinado em contrato. 

“Este tipo de conduta, via de regra, termina em rescisão contratual ou na não repetição da 

compra” (E2), complementa. De outro lado, para o E1, a receptividade das empresas teve um 

grande avanço nos últimos anos, o que não se sabe, é se isso se deu pelo “aperfeiçoamento das 

empresas, pelo aumento da concorrência, pela crise em que o pais vive nos últimos tempos, ou 

um pouco por cada razão” (E1), mas o importante é que as empresas estão se desenvolvendo 

neste quesito.         

Uma terceira medida abordada neste estudo, foi referente à segurança, que ocorre no 

processo entre prestador e tomador de serviços. Neste caso, proporcionado pela cortesia dos 

colaboradores, inclusive sobre a capacidade que estes possuem em transmitir confiança 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). Segundo o E5, o sucesso da organização depende 

deste fator, ele exemplifica mencionando o fato de que o prestador de serviços “entra dentro do 

quintal do seu cliente” (E5), tem acesso, muitas vezes, a áreas restritas e de perigo eminente, 

um deslize pode colocar em risco a vida de muitas famílias, de muitos colaboradores. “Só é 

possível adentrar se o cliente confiar em você, se ele se sentir seguro com a sua prestação de 

serviços, do contrário, você não passaria nem na porta dele” (E5). Segundo os relatos 

apresentados pelo E4, indicadores criados pela empresa em busca de um desenvolvimento 

mercadológico mais orientado para o cliente, permitem que ele avalie a evolução do fator 

segurança no mercado condominial. 

Nos últimos dez anos, medimos indicadores importantes para a nossa 
companhia e para os nossos clientes. O que tem havido ao longo destes últimos 
anos como resultado das pesquisas, utilizando diversos canais como telefone, 
e-mail, aplicativos e grupos focais, foi a certeza de que nosso atendimento está 
de acordo com as expectativas de nossos clientes e que os nossos parceiros, 
também tem tomado a mesma direção quanto à prestação de serviços em 
nossos clientes (E4).  
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Evidenciar o interesse e a atenção personalizada aos clientes, bem como acessibilidade, 

sensibilidade e esforço no atendimento das necessidades do cliente, são características 

intrínsecas à empatia (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). Ao serem interpelados sobre 

este quesito, os entrevistados sugeriram que de fato esta medida é fundamental dentro deste 

processo comercial de serviços, entretanto, é latente algumas dificuldades encontradas neste 

meio. O E1 afirma ser de extrema importância treinamentos constantes, não somente com os 

profissionais que estão em contato diário com os clientes, mas toda a equipe que dá suporte a 

este efetivo, para ele se faz necessário supervisionar a equipe de modo a não haver “redução no 

nível de atendimento”, afirma ale. Em contrapartida, para o E5 o fato dos seus colaboradores 

se apresentarem normalmente para os zeladores e ou profissionais de manutenção dos 

condomínios, existe menor formalidade por se tratar de um atendimento frequente, o acaba por 

inúmeras vezes ocorrendo até mesmo uma relação de amizade entre as partes, “tudo isso, 

certamente com muito profissionalismo evidentemente”, continua ele. Este mesmo 

direcionamento foi apresentado pelo E2, que fez o seguinte apontamento: 

[...] eles (os prestadores de serviços) se relacionam bem com a zeladoria 
quando não tem atrito, quando tem, geralmente o zelador avisa o gerente (do 
condomínio) avisa ou o síndico a gente liga para a empresa e solicita a troca 
do profissional [...], mas sem ser injusto, quando tem um motivo realmente 
favorável, essa pessoa ela não é bem-vinda no prédio, se ela não for correta a 
gente pede a substituição (E2). 

 

O E3 acredita que além do treinamento que as empresas disponibilizam para os seus 

colaboradores é preciso que haja engajamento dos profissionais quanto ao desenvolvimento de 

um atendimento com excelência, cortesia, cordialidade e empatia, vindo ao encontro da 

afirmação do E4 no sentido de que “é preciso que as pessoas façam a diferença”.  

O último elemento abordado dentro do construto GSL é referente àquilo que é tangível 

dentro e fora das organizações. Trata-se de aspectos físicos como a aparência das instalações, 

apresentação do pessoal, material promocional, dentre outros aspectos tangíveis fundamentais 

que compõem as cinco dimensões da qualidade em serviços (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014). 

Para todos os entrevistados esta dimensão é de extrema relevância, principalmente para 

aqueles colaboradores que estão alocados nos condomínios e que muitas vezes são os 
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responsáveis pela identidade da empresa, além de ser capaz de influenciar positiva e 

negativamente todas as dimensões da qualidade em serviços apresentadas até agora. 

Para o E1, os aspectos tangíveis são importantes para as organizações, as vezes percebe-

se que as empresas, principalmente neste momento de incertezas, “seguram” investimentos em 

novos uniformes para a sua equipe, ou existe redução da qualidade do material utilizado pelos 

seus prestadores em diversas frentes, empresas que investiam em renovação de sua frota 

anualmente passaram fazê-lo com maior intervalo de tempo. De modo mais específico, os E2 e 

E3 acreditam que, não somente as empresas de grande porte estão preocupadas com estes 

aspectos, como também as pequenas e médias empresas, dentro das suas limitações. Eles 

concordam sobre o fato de que, de um modo geral as, empresas conseguem se posicionar 

claramente no mercado como uma empresa que quer ser bem vista, bem avaliada, bem cotada, 

e o investimento nos aspectos tangíveis permite que elas se posicionem desta forma. 

Os entrevistados 4 e 5 (E4 e E5), além de apresentarem um pensamento muito correlato 

aos demais entrevistados, deram ênfase nesta medida, uma vez que os serviços são intangíveis, 

e somente em sua conclusão é possível apresentar algum resultado. “Investir em aspectos 

tangíveis é tangibilizar a promessa de serviços de excelência” (E4).  

Complementa o E5: 

O serviço é algo que o cliente não consegue ver, nem tocar, a única forma de 
você tentar dar solidez a ele é apresentar instalações, ferramentas, uniformes, 
dentre outros aspectos que saltem aos olhos dele (E5).       

     

 

4.2.3 A Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS) 

Se tratando da GCSS é importante compreender que as medidas de desempenho não 

podem ser vistas de modo individual, ou seja, desta ou daquela empresa, mas sim como em uma 

maior amplitude onde estão inseridos demais membros da cadeia de suprimentos 

(MARCHESINI; ALCÂNTARA, 2011).   

De modo a identificar os principais processos que dão embasamento para o bom 

desempenho da cadeia de suprimentos de serviços, foram apresentados aos participantes da 

entrevista questionamentos sobre a percepção de cada um deles mediante a fatores como o 

relacionamento entre o fornecedor de serviços e o cliente, o empenho e a prontidão que os 

prestadores apresentam, tendo em vista a solicitação de seus clientes, bem como o 
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posicionamento destes profissionais diante da necessidade de readequação de algum serviço, 

sendo preciso a realização de retrabalho e ou algumas ações por parte do prestador de serviços 

para a correção das inconformidades apresentadas no processo de prestação de serviços.  

Quanto ao empenho das empresas no desenvolvimento de um relacionamento harmonioso 

e pró ativo, os entrevistadores apresentaram um pensamento muito parecido sobre a importância 

destas medidas no processo de prestação de serviços. Todavia, para o E1 esta preocupação se 

encontra muito mais no comando da empresa, os seus comandantes entenderam perfeitamente 

que o relacionamento com o cliente é fundamental para melhorar o desempenho operacional da 

empresa e a lealdade de seus clientes, mas ainda se faz necessário um acompanhamento mais 

de perto dos prestadores de serviços, que às vezes deixam de atentar-se para esta importante 

medida de qualidade.  

Na visão do E2, as empresas prestadoras de serviços no segmento condominial, são 

enxutas no sentido de reduzir custos, buscando repassar o preço mais justo para os condomínios, 

sendo as suas receitas provenientes de uma grande quantidade de clientes. Por conta da 

necessidade de uma maior amplitude de clientes, elas desenvolvem estratégias que objetivam 

conquistar e manter os seus clientes, sendo o relacionamento uma ferramenta indispensável 

para que este objetivo seja alcançado, conforme pode-se observar em sua fala: 

 

[...] todas elas (as empresas) não querem perder clientes porque cobram barato 
e eles têm que trabalhar com uma quantidade de clientes significativa, a 
fidelização é a alma do negócio, tem que atender bem, quem é bom que se 
estabeleça [...] (E2).  

 

O E4 complementou afirmando que as empresas prestadoras de serviços condominiais 

trabalham com valores de vendas não tão expressivos, sendo necessário um volume maior para 

atender as necessidades financeiras das empresas, entretanto, “o risco de inadimplência é 

reduzido e o seu faturamento distribuído com melhor equidade” (E4).     

Diante da elevada concorrência que vive o mercado condominial, um diferencial que as 

empresas têm buscado aprimorar é o pronto atendimento. Neste aspecto os entrevistados 

trouxeram diversas situações que ocorrem diariamente na rotina do condomínio. Para o E5, que 

atua no segmento de bombas hidráulicas existem alguns indicadores que diferenciam o pronto 

atendimento, como por exemplo: 
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Se o cliente fez a solicitação alegando estar sem água e ou por algum motivo 
houve o transbordo de algum poço por conta do problema em algum 
equipamento, precisamos nos deslocar imediatamente ao local, em nosso 
contrato nos comprometemos a atender o cliente em até duas horas, mas 
nossos indicadores têm apontado que o atendimento ocorre em um prazo 
médio bem abaixo disso, normalmente em 45 minutos (E5). 

 

O E4 também apresenta exemplos que evidenciam a preocupação das empresas com o 

pronto atendimento:  

 

[...] hoje tem empresas que você pede de manhã e entregam à tarde, você pede 
à tarde entregam de manhã. Alguns produtos, às vezes né, que não tem a pronta 
entrega é que demora até quatro, cinco seis dias, mas normalmente a gente 
tem pronto atendimento, produto químico (para o tratamento da água) de 
piscina essas coisas todas, se pede em dois, três, dias já está atendido o prédio 
[...] (E4). 

 

Por sua vez, o E3 afirma que as empresas cujo proprietários, diretores e gestores, estão à 

frente do negócio, o pronto atendimento é algo que realmente ocorre na grande maioria das 

solicitações do cliente, todavia, quando existe certo afastamento de seus líderes neste processo, 

o atendimento fica prejudicado e a tendência é a organização perder excelentes clientes para o 

concorrente que tem atuado mais fortemente nesta relação.  

 

[...] as empresas onde os proprietários, os seus cabeças, entendem que 
eles podem estar delegando este relacionamento para todo mundo, não 
está bom. Não está bom porque pela condição do país, pela condição 
financeira, pelo salário, pelas condições de trabalho do nosso país as 
pessoas que você põe à frente para fazer este meio de campo, na sua 
grande maioria não está nem com a cabeça ali [...] (E3). 

 

O E1 e E2 convergem os seus pensamentos no sentido de que o pronto atendimento 

também ocorre por consequência de quem está no comando. Se os seus líderes forem 

comprometidos com os clientes e monitorarem esta relação, o pronto atendimento é algo que 

flui normalmente dentro da organização, faz parte da rotina do prestador de serviços, ambos 

mencionam a tecnologia com ferramenta fundamental para o bom resultado dos prestadores.  

 

[...] muitas empresas que têm contratos rápidos, têm motoboys, têm 
motoqueiros, eles vêm de moto. Então, muitas vezes, não consegue trazer o 
equipamento, cada um se adapta ao tipo de contrato que tem. O que eu acho 
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que é importante, pelo menos eu faço isso, eu gosto de ter sempre no meu 
celular um contato de quem é o dono, ou quem é o diretor ou quem é o gerente, 
para na hora que apertar e eu ver que a empresa, o zelador ou gerente falar: 
“já ligamos faz cinco horas e os caras não chegaram, o problema está ficando 
pior”, então eu ligo para o dono, ligo para o diretor ou ligo para o gerente e 
peço uma ação. Se mesmo assim não houver [a ação esperada], a gente se 
prepara para trocar, mas eu sempre gosto de ter um telefone de um coringa 
desta empresa para poder acionar o cara que tem a varinha mágica (E2).   

 

Nos últimos anos, um meio que vem sendo utilizado com o objetivo de buscar a redução 

de custos e o desenvolvimento de um nível melhor de serviços é a GCSS. Ficou evidenciado 

que uma gestão eficaz e eficiente da cadeia de suprimentos traz diversos benefícios para as 

companhias (BALLOU, 2007). Um dos indicadores que podem contribuir para se ter um 

resultado positivo do nível de serviços é o retrabalho. Monitorar este indicador de modo a 

reduzi-lo a um número cada vez próximo a zero é de extrema importância. 

Além do fato de ser um indicador que deva ser monitorado por uma questão de custo, 

performance e desempenho operacional, o retrabalho também pode ser utilizado como métrica 

da qualidade de serviço, ou seja, se existir o retrabalho, mas a empresa está preocupada em 

resolver de maneira eficiente esta questão, é um ponto favorável para o prestador de serviços, 

caso isso não ocorra, tal ineficiência em resolver esta situação depõe contra o prestador de 

serviços. 

 

4.2.4 O Big Data Analytics (BDA) e a Satisfação do Cliente (SC) 

Quanto à utilização do BDA pelas empresas prestadoras de serviços no segmento 

condominial, observou-se que a sua utilização como ferramenta está presente cada vez mais na 

rotina das organizações. Existe um consenso entre os entrevistados sobre o fato de que as 

empresas utilizam o BDA no processo de vendas e marketing, para melhorarem os seus 

resultados, de um lado na maximização de suas vendas e do outro no relacionamento com o 

cliente. 

Para o E1, o BDA é utilizado mais agressivamente no mercado varejista, estando a 

utilização desta tecnologia limitada às empresas de maior parte. Já na visão do E2, empresas de 

menor porte também tem utilizado o BDA com o objetivo de melhorar os seus processos, 

melhor atender o seu cliente e melhorar o seu desempenho financeiro e operacional. 
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Para o E3, se faz necessário que este mercado se capacite mais na utilização desta 

ferramenta, “se o mercado for capaz de se antecipar aos problemas, de gerir as diversas 

informações que estão disponíveis todos os dias nos condomínios, viveremos momentos 

únicos” (E3). Os entrevistados E4 e E5 convergiram sobre a utilização do BDA como 

ferramenta facilitadora no processo de vendas e marketing.  

 

Estamos atentos a toda e qualquer informação que o cliente pode gerar, todas 
elas são de extrema importância. Ao passo que o compreendemos e 
monitoramos o desempenho de seus equipamentos, somos capazes de prever 
e sanar problemas crônicos que transformam o condomínio em um caos, como 
por exemplo, a falta d’água [...] (E4).   

 

De um lado, o BDA se apresenta com a possibilidade de geração, armazenamento e 

processamento de uma diversidade considerável de dados, de maneira cada vez mais 

sofisticada, criando assim, a geração de mais conhecimento, aumentando a capacidade 

produtiva das organizações, atendendo cada vez mais às necessidades de indivíduos e grupos 

de indivíduos na criação de produtos, serviços e negócios inovadores. Como contraponto o 

manuseio desta densa quantidade de dados e informações, pode se tornar uma ameaça aos 

direitos individuais e coletivos, não estando descartado de ser uma ferramenta capaz de originar 

“violações de privacidade e segurança de informação, de discriminação de manipulação da 

informação e de distorções na relação de poder” (LUZIVAN; DINIZ, 2017). 

A utilização do BDA deve trazer às empresas informações relevantes cujo objetivo seja 

melhorar a eficiência e eficácia das organizações nas mais diversas áreas, vendas, marketing, 

finanças, produção, dentre outras. Ao passo que o BDA é inserido no coração da organização, 

os insights que ele pode trazer para a melhoria no processo de decisão e na inovação dos 

modelos existentes, podem e devem ser aproveitados para posicionar o prestador de serviços 

em uma posição estratégica no mercado. 

Quanto à utilização do BDA pela cadeia de suprimentos de serviços condominiais, a 

obtenção de dados relevantes dos clientes permite uma resposta mais rápida e precisa em todo 

o processo de atendimento. “O processo [de atendimento ao cliente] fica mais dinâmico ao 

passo que a empresa é capaz de utilizar o big data. Hoje somos capazes de conhecer o nosso 

cliente com um volume de informações que muitas vezes o surpreende positivamente” (E5). 

Esta mesma linha de pensamento é apresentada pelos demais entrevistados, trazendo a 

importância da relevância das informações neste processo de prestação de serviços 
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condominiais. Para o E2, o Big Data Analytics tem que ser utilizado para montar uma história 

do condomínio de modo que o prestador de serviços obtenha este histórico e o utilize para 

otimizar os recursos do condomínio”.  

Todos os entrevistados estão de acordo quanto a otimização dos recursos disponíveis, 

tanto do lado do cliente como do prestador de serviços. A melhoria no desempenho nesta 

relação é o principal fator que faz do uso do BDA uma ferramenta importantíssima no mercado 

condominial, ficando claro que o BDA é bem visto pelos seus clientes e de extrema importância 

para os prestadores de serviços. Segundo o E1:  

 

[...] conforme as empresas vão monitorando os seus clientes e os equipamentos que 
estão sob os seus cuidados, é possível se antever à inúmeros problemas que podem 
vir a ocorrer. O monitoramento diário no que diz respeito ao consumo de água e de 
energia, permite identificar inconformidades no consumo e uma força tarefa mais 
direcionada pode resolver o problema antes das contas de consumo chegarem” (E1).  

 

Para o E2, o uso do BDA pelos seus prestadores de serviços tem facilitado o processo dos 

condomínios no sentido de controlar melhor os seus estoques. Com a informação nas mãos, as 

empresas tendem a ofertar para ele exatamente o que ele está precisando, empresas que aplicam 

o BDA são assertivas e capazes de apresentar soluções customizadas para cliente e grupo de 

cliente.  

Segundo o E3, o BDA ainda contribui para que as empresas, além de perder menos tempo 

em situações intermediárias que impactam diretamente na prestação dos serviços condominiais, 

contribuem para que elas otimizem seus recursos e consigam investir mais em diferenciais para 

os seus clientes: 

 

[...] a capacidade de melhorar a utilização de seus recursos, faz com que 
as empresas invistam mais em questões chaves para o cliente e por 
muitas vezes sejam capazes de apresentar mais, com menos [...] (E3). 

 

Para os entrevistados E4 e E5 o BDA trouxe para os seus clientes, os condomínios, 

economia significativa em diversas áreas como: redução no consumo de água, energia elétrica, 

a capacidade de utilizar recursos naturais como energia solar e água de chuva, bem como 

melhoria no rendimento de seus equipamentos, trazendo de outro lado melhoria na agilidade e, 

consequentemente economia de recursos também do ponto de vista organizacional. 
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Para os entrevistados E1, E2 e E3, o BDA é uma ferramenta “incrível” que traz ao 

condomínio benefícios dos mais diversos, citados ao longo deste estudo, e que são de suma 

importância para os clientes. Segundo eles, a satisfação proporcionada pela prestação de 

serviços condominiais realizado por empresas que aderiram o BDA é maior do que a satisfação 

para com os demais prestadores.  Na outra ponta os entrevistados que representavam os clientes 

(E1, E2 e E3) foram categóricos ao afirmar que, normalmente, indicam os prestadores de 

serviços que tenham realizado uma prestação de serviços que atendam às suas expectativas e 

que lhe causaram uma percepção positiva acerca dos trabalhos realizados, e, por sua vez, os 

entrevistados E4 e E5, prestadores de serviços, afirmam que a maior parte de seus novos clientes 

são oriundos da indicações de seus clientes antigos, que entenderam a importância do BDA nas 

rotinas condominiais e estão satisfeitos com os serviços, por eles prestados.  

 

4.2.5 Considerações Fase Qualitativa 

Embora o Big Data Analytics seja um tema tratado e conhecido no âmbito acadêmico e 

mercadológico há algum tempo, o mercado condominial ainda é muito deficiente quanto a 

estudos nessa área, tanto pela comunidade acadêmica quanto pelas próprias empresas 

integrantes deste mercado. 

O mercado de prestação de serviços especializados em condomínios, no Brasil, ainda é 

muito deficiente em estudos e literatura que venham a contribuir para a melhoria das práticas 

gerenciais deste tipo de fornecedor de soluções. O presente estudo buscou abordar uma temática 

que está intrinsicamente ligada a um mercado em constante crescimento, desenvolvimento e 

necessitado de especialização no que diz respeito a compreender os anseios de seus clientes de 

maneira personalíssima, agregando valor aos seus serviços, mantendo um posicionamento 

estratégico vantajoso e rentável. 

O presente estudo identificou que o Big Data Analytics medeia a relação entre a Gestão 

da Cadeia de Suprimentos de Serviços e o Desempenho Operacional, contribuindo assim para 

a Satisfação do Cliente em condomínios residenciais e comerciais pesquisados Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). Sendo assim, é evidenciado a importância desta 

ferramenta no processo de prestação de serviços neste segmento, sendo um diferencial 

importante para os seus clientes e contribuindo para a otimização de recursos, redução de custo 

e elevação do desempenho tanto para o cliente, quanto para o prestador de serviços. 
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4.3 Fase II – Pesquisa Descritiva de Natureza Quantitativa 

 

4.3.1 Objetivo, Tipo e Natureza da Pesquisa 

 

A pesquisa quantitativa descritiva, segundo Creswell (2010), apresenta uma descrição 

numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, estudando-se uma amostra 

dessa população. Esta fase foi a continuidade da estratégia transformativa sequencial, já 

anunciada, cuja finalidade foi analisar o efeito mediador do Big Data Analytics (BDA) sobre a 

Satisfação do Cliente. 

 

 

 

4.3.2 Amostra, Instrumento de Coleta, Sujeito da Pesquisa, Tratamento dos Dados 

 

Tendo como referência os resultados obtidos na fase I (pesquisa qualitativa) foi elaborado 

um questionário para submeter à amostra selecionada, sendo os seus resultados analisados com 

o auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences - SPSS. 

De acordo com Vergara (2013) a pesquisa descritiva estabelece correlações entre 

variáveis e definir sua natureza, portanto este método está de acordo com o objetivo da pesquisa. 

Para tanto foi selecionada uma amostra, por acessibilidade, de 125 empresas 

representativas e membros da cadeia de suprimentos de provedores de serviços, sendo: 

profissionais prestadores de serviços condominiais (manutenção preventiva e corretiva, 

instaladoras, administradoras de condomínios), síndicos, gerentes condominiais, zeladores e 

conselheiros. A coleta de dados foi realizada através de questionários enviados para 1.000 

profissionais, escolhidos por acessibilidade, que atuam no segmento condominial e que 

puderam contribuir para o presente estudo.  Para tanto, foi construído um roteiro (ou 

questionário), desenvolvido de acordo com a literatura, mostrado no Apêndice B, cuja 
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solicitação de entrevista foi feita por meio de rede de relacionamento e uma carta, via e-mail, 

cujo modelo é mostrado no Apêndice D, para a solicitação do preenchimento do questionário. 

Nesta fase 2, a pesquisa quantitativa foi desenvolvida de modo a obter detalhes demográficos 

dos entrevistados e as suas expectativas, percepções e sentimentos em torno dos construtos 

abordados nesta pesquisa e as suas devidas medidas de mensuração na Gestão de Serviços (GS), 

Gestão dos Serviços Logísticos (GSL), Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS), 

Big Data Analytics (BDA) e Satisfação do Cliente (SC). Os entrevistados apresentaram os seus 

pensamentos em torno de cada assunto abordado no roteiro, assinalando o “grau de 

concordância” que melhor se enquadrava em cada situação, sendo eles: 1) discordo totalmente 

(DT); 2) discordo muito (DM); (3) discordo pouco (DP); 4) concordo pouco (CP) 5) concordo 

muito (CM) e 6) concordo totalmente (CT).  

Com a finalidade de testar a eficiência e a eficácia do instrumento de pesquisa, foi  

adotado a aplicação de um pré-teste, juntamente com dez condomínios, através da figura de 

seus responsáveis e ou formadores de opinião. Após este procedimento, alguns ajustes foram 

efetuados e as devidas opiniões foram colhidas de acordo com a visão de cada respondente 

sobre a prestação de serviços condominiais. 

Para o tratamento dos dados coletados foi utilizada a estatística descritiva (para examinar 

os dados outliers) e pela modelagem em equações estruturais (HAIR et al., 2014). Nesta fase 

utilizou-se a estatística descritiva e a estatística multivariada para o tratamento dos dados, por 

intermédio da técnica de modelagem em equações estruturais (HAIR et al., 2014). Para o 

tratamento das discrepâncias e dos “valores atípicos” foi utilizada a estatística descritiva. Os 

dados obtidos nesta fase foram submetidos a testes de unidimensionalidade (Alpha de 

Cronbach), confiabilidade composta, validade de conteúdo, convergente e discriminante antes 

da aplicação da técnica de modelagem em equações estruturais. Cumprido este procedimento, 

os dados foram depurados e, por intermédio da técnica de análise fatorial, foram definidas as 

medidas correspondentes a cada construto apresentado. Feito isso, iniciou-se a etapa do 

tratamento dos dados através da realização dos testes estatísticos de modo a analisar e definir a 

significância dos relacionamentos estruturais dos construtos que integram o modelo de pesquisa 

(Figura 1). A utilização de um software foi imprescindível nesta fase da pesquisa, no caso foi 

utilizado o SMARTTPLS versão 3.0 para contribuir na obtenção e apresentação dos resultados.  
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4.4 Desenvolvimento do Instrumento Quantitativo  

 

O desenvolvimento do instrumento quantitativo foi realizado a partir do cumprimento de 

alguns procedimentos identificados a seguir. 

 

a) Identificação e seleção das medidas (variáveis) encontradas na literatura; 

b) Envio das informações selecionadas para a análise de especialistas;  

c) Validação das medidas a partir do desenvolvimento da fase qualitativa; 

d) Elaboração do questionário a partir das medidas identificadas juntamente com as 

observações da fase qualitativa; 

e) Submissão para análise do questionário aos membros da Cadeia de Suprimento de 

Serviços;  

f) Reformulação e revisão final do roteiro da pesquisa quantitativa para a implantação da 

versão final do questionário.  

 

 

A coleta de dados foi por meio de questionário de pesquisa enviado aos potenciais 

respondentes por correio eletrônico, SEKARAN (2006). Foi utilizado a ferramenta de coleta de 

dados do google docs como meio para coletar os dados. 

Para a coleta de dados foi utilizado questionário estruturado apresentado ao respondente 

em três partes, sendo a primeira dedicada a melhor compreender sobre as informações pessoais 

do respondente, a segunda refere-se à obtenção de informações acerca da empresa e a última 

parte ocorre a coleta das informações quanto aos registros de suas percepções em torno do 

assunto abordado. Nesta terceira parte do questionário, houve o desmembramento das questões 

em dez subcategorias que foram elaboradas a partir das medidas abordadas no referencial 

teórico de cada construto.  

A primeira categoria se refere ao construto “Gestão de Serviços” e está dividida entre as 

subcategorias: a) “Expectativa”, b) “Execução” e c) “Percepção”, conforme quadros 

apresentados a seguir.  

O Quadro 13 apresenta as assertivas acerca do construto GS, subcategoria “Expectativa”, 

contendo as medidas utilizadas nos questionários enviados aos respondentes. Nesta 

subcategoria os respondentes apontaram o quais são as suas expectativas quanto à prestação 

dos serviços.   
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Quadro 13: Assertivas sobre Expectativas de Gestão de Serviços  

Código Medida Palavra-chave Autores 

Exp_1 
Disponibilizar serviço sempre que necessário (24 
horas por dia, 365 dias por ano) 

Atendimento 24 
horas 

Christopher (1997); Ballou 
(2001); Mentzer, Flint, Hult 
(2001);  

Exp_2 

Satisfaz a solicitação do cliente com prontidão 
(resolve problemas por telefone e ou orienta o 
cliente de como proceder até a chegada do 
profissional ao local) 

Prontidão 

Mentzer, Flint, Hult (2001) 

Exp_3 
Demonstrar comportamento cortês no 
atendimento ao cliente 

Comportamento 
cortês 

Stank et al. (2003); Tontini, 
Zanchett (2010);  

Exp_4 
Manter registros de serviços atualizados 

Registro dos 
serviços 

Christopher (1997); Ballou 
(2001); Mentzer, Flint, Hult 
(2001); 

Exp_5 
Possuir habilidade para prestar o serviço no 
prazo combinado 

Cumprimento 
de prazos 

Christopher (1997); Ballou 
(2001); Tontini, Zanchett 
(2010); 

Exp_6 
Possuir conhecimentos e habilidade necessários 
para prestar o serviço (responder as perguntas 
sem procrastinação) 

Habilidade e 
conhecimento 

Stank et al. (2003); Tontini, 
Zanchett (2010); 

Exp_7 
Transmitir segurança na prestação dos serviços 

Segurança 
Christopher (1997); Ballou 
(2001); Mentzer, Flint, Hult 
(2001); 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir, apresenta-se no Quadro 14 as assertivas acerca do construto GS, subcategoria 

“Execução”, contendo as medidas utilizadas nos questionários enviados aos respondentes. 

Nesta subcategoria, o objetivo foi investigar alguns detalhes sobre a execução dos serviços no 

ato de sua prestação.    

Quadro 14: Assertivas sobre Execução de Gestão de Serviços 

Código Medida Palavra-chave Autores 
Exe_8 Entregar o serviço sem atraso Atraso  Christopher (1997); Mentzer, 

Flint, Hult (2001); Stank et 
al. (2003); Tontini, Zanchett 
(2010); 

Exe_9 Cumprir o orçamento aprovado para do serviço 
contratado 

Cumprir o 
combinado 

Christopher (1997); Mentzer, 
Flint, Hult (2001); Stank et 
al. (2003); Tontini, Zanchett 
(2010); 

Exe_10 Manter o local de trabalho em ordem (limpo, 
sinalizado, organizado) 

Ordem do 
local| 

Christopher (1997); Mentzer, 
Flint, Hult (2001); 

Exe_11 Antecipar a entrega do serviço Antecipar 
entrega 

Mentzer, Flint, Hult (2001); 

Exe_12 Recuperar de falha percebida pelo cliente  Recuperar 
falha 

Christopher (1997); 
Fitzsimmons (2014); 

Exe_13 Introduzir novos serviços que melhor atenda ao 
cliente 

Novos serviços Ballou (2001); Davis, 
Mentzer (2006) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Após os serviços realizados, buscou-se compreender os sentimentos dos clientes. Neste momento, 

o próprio respondente avaliou o resultado final da prestação dos serviços em relação às suas expectativas 

e o que realmente foi entregue e ele. O Quadro 15 apresenta estas medidas bem como os devidos autores 

que as apresentam como facilitadora do processo de captação de informações dos clientes em torno dos 

resultados e do desempenho dos serviços. 

 

Quadro 15: Assertivas sobre Percepção e Gestão de Serviços  

Código Medida Palavra-chave Autores 
Per_14 O fornecedor disponibiliza serviço sempre que 

necessário (24 horas por dia, 365 dias por ano) 
Atendimento 24 
horas 

Christopher (1997); Ballou 
(2001); Mentzer, Flint, Hult 
(2001);  

Per_15 O fornecedor satisfaz a solicitação do cliente com 
prontidão (resolve problemas por telefone e ou 
orienta o cliente de como proceder até a chegada 
do profissional ao local) 

Prontidão Mentzer, Flint, Hult (2001) 

Per_16 O fornecedor demonstra comportamento cortês no 
atendimento ao cliente 

Comportamento 
cortês 

Stank et al. (2003); Tontini, 
Zanchett (2010);  

Per_17 O fornecedor mantém registros de serviços 
atualizados 

Registro dos 
serviços 

Christopher (1997); Ballou 
(2001); Mentzer, Flint, Hult 
(2001); 

Per_18 O fornecedor possui habilidade para prestar o 
serviço no prazo combinado 

Cumprimento 
de prazo 

Christopher (1997); Ballou 
(2001); Tontini, Zanchett 
(2010); 

Per_19 O fornecedor possui conhecimentos e habilidades  
necessárias para prestar o serviço (responder as 
perguntas sem procrastinação) 

Habilidade e 
conhecimento 

Stank et al. (2003); Tontini, 
Zanchett (2010); 

Per_20 O fornecedor transmite segurança na prestação dos 
serviços 

Segurança Christopher (1997); Ballou 
(2001); Mentzer, Flint, Hult 
(2001); 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Em continuidade, apresenta-se a segunda categoria cujo construto aborda a “Gestão dos 

Serviços Logísticos”, e está dividida entre as subcategorias: a) “Pré-transação”, b) “Transação” 

e c) “Pós-transação”, conforme quadros apresentados a seguir.  

 

O Quadro 16 apresenta as assertivas acerca do construto GSL, subcategoria “Pré-

Transação”, contendo as medidas utilizadas nos questionários enviados aos respondentes. Neste 

instante os respondentes apresentaram os seus sentimentos sobre medidas indispensáveis no 

processo de prestação de serviços.  
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Quadro 16: Assertivas sobre Pré-transação de Gestão dos Serviços Logísticos 

 

Código Medida Palavra-chave Autores 
Pre_21 Definir responsabilidades da empresa sobre serviços 

aos clientes 
 

Responsabilidade Christopher (1997); 
Ballou (2001) 

Pre_22 Definir prazos de entrega ao cliente 
 

Prazo de entrega Christopher (1997); 
Ballou (2001) 

Pre_23 Elaborar planos de contingência para lidar com 
imprevistos 
 

Contingência Christopher (1997); 
Ballou (2001) 

Pre_24 Dar acessibilidade à informação da empresa ao 
cliente 
 

Acesso informação Christopher (1997); 
Ballou (2001) 

Pre_25 Facilitar contato do cliente com o atendimento Facilidade do 
contato 

Christopher (1997); 
Ballou (2001) 

Pre_26 Definir a capacidade de atendimento de pedidos 
especiais/emergenciais 
 

Pedido especial Christopher (1997); 
Ballou (2001) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

O Quadro 17 apresenta as principais medidas para que o cliente possa avaliar o se prestador de 

serviços no em que a transação ocorre. As palavras chaves foram utilizadas de modo melhor 

compreender as respostas obtidas.  

 

Quadro 17: Assertivas sobre Transação de Gestão dos Serviços Logísticos 

Código Medida Palavra-chave Autores 
Tra_27 Controlar nível de falta de estoque Falta de estoque Christopher (1997); Ballou (2001); 

Tontini, Zanchett (2010); 
Tra_28 Controlar tempo de entrega Tempo de entrega Christopher (1997); Ballou (2001); 

Tontini, Zanchett (2010); 
Tra_29 Controlar a entrega de itens errados Erro na entrega Christopher (1997); Ballou (2001); 

Tontini, Zanchett (2010); 
Tra_30 Controlar a entrega de itens substituídos Item substituto Christopher (1997); Ballou (2001); 

Tontini, Zanchett (2010); 
Tra_31 Controlar materiais avariados o transporte Item avariado Christopher (1997); Ballou (2001); 

Tontini, Zanchett (2010); 
Tra_32 Controlar materiais segundo as 

especificações técnicas 
Especificação 
técnica 

Christopher (1997); Ballou (2001); 
Tontini, Zanchett (2010); 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 E por fim, o Quadro 18 traz as últimas medidas utilizadas no construto GSL, identificando assim 

quais são as principais medidas e como o cliente as enxergam após a execução do serviço e ou a entrega 

de produtos. 
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Quadro 18: Assertivas sobre Pós-transação de Gestão dos Serviços Logísticos 

Código Medida Palavra-chave Autores 
Pos_33 Atender a garantia do produto conforme especificado 

na aquisição do produto 
Garantia Ballou (2001); Collins, 

Henchion, O’Reilly 
(2001) 

Pos_34 Providenciar trocas de produtos devido a devoluções. Troca Bowersox, Closs, 
Cooper (2007);  

Pos_35 Ter disponibilidade de peças de reposição ao produto 
devolvido 

Peças de reposição Ballou (2001); Mentzer, 
Flint, Hult (2001); 

Pos_36 Rastrear o produto entregue Rastrear pedido Ballou (2001); Collins, 
Henchion, O’Reilly 
(2001) 

Pos_37 Atender com rapidez as reclamações de clientes Atender reclamações Christopher (1997); 
Ballou (2001); Mentzer, 
Flint, Hult (2001); 
Collins, Henchion, 
O’Reilly 

Pos_38 Substituir temporariamente o produto durante o 
reparo 

Substituição Ballou (2001) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No construto “Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (GCSS)” está inserida a 

subcategoria relacionamento com o cliente, onde buscou-se melhor compreender as relações 

colaborativas entre os prestadores de serviços condominiais e os seus respectivos clientes. As 

medidas que compuseram as assertivas encontram-se detalhadas no Quadro 19.  

Quadro 19: Assertivas sobre Relacionamento de Gestão da Cadeia de Suprimentos de 
Serviços   

Código Medida Palavra-chave Autores 
Rel_39 Compartilhar informação entre 

fornecedores e a empresa para solução de 
problemas 

Compartilhamento 
de  informações 

Davis, Mentzer (2006); Christopher 
(1997); Ballou (2001); Mentzer, 
Flint, Hult (2001); Collins, 
Henchion, O’Reilly  

Rel_40 Trocar informações relevantes sobre 
processos e serviços 

Troca de 
informações 

Christopher (1997); Ballou (2001); 
Mentzer, Flint, Hult (2001); Collins, 
Henchion, O’Reilly 

Rel_41 Compartilhar de recursos não financeiros 
como treinamento e mídia  

Compartilhamento 
de Recursos  

Lambert; Cooper (2000); ); 
Mentzer, Flint, Hult (2001) 

Rel_42 Entender que o relacionamento entre 
fornecedor e o consumidor final é crucial 

Relacionamento Lambert; Cooper (2000); ); 
Mentzer, Flint, Hult (2001) 

Rel_43 Cumprir o cronograma de execução das 
atividades acordado entre fornecedor e 
consumidor final 

Cronograma de 
execução serviço 

Christopher (1997); Ballou (2001); 
Mentzer, Flint, Hult (2001); Collins, 
Henchion, O’Reilly 

Rel_44 Cumprir o cronograma de execução 
financeira (orçamento) entre fornecedor e 
consumidor final 

Cronograma de 
execução 
financeira 

Christopher (1997); Ballou (2001); 
Mentzer, Flint, Hult (2001); Collins, 
Henchion, O’Reilly 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para o entendimento do construto “Big Data” como ferramenta de melhoria do 

desempenho operacional e na satisfação do cliente, apresenta a seguir a categoria Tecnologia 

da Informação (TI), conforme detalhamento realizado no Quadro 20.  
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Quadro 20: Assertivas sobre Tecnologia da Informação      

Código Medida Palavra-chave Autores 
TI_45 Permitir analisar de gastos de compra Analisar gastos Manyka et al. (2011); 

Premesberger (2011); 
Tankard (2012); 
Taurion (2012) 

TI_46 Permitir analisar cliente Analisar clientes McAfee; Brynjofsson 
(2012) 

TI_47 Permitir monitorar processos Monitorar processos Lambert (2004) 
TI_48 Permitir monitorar equipamentos Monitorar 

equipamentos 
Premesberger (2011); 
Tankard (2012); 
Taurion (2012) 

TI_49 Ter volume de dados para melhorar o 
comportamento dos tomadores no processo de 
decisão 

Volume de dados Premesberger (2011); 
Tankard (2012); 
Taurion (2012) 

TI_50 Ter variedade de fontes de informação para o 
processo de decisão 

Variedade de dados Maçada; Canary (2014) 

TI_51 Ter velocidade de chegada da informação para a 
tomada de decisão 

Velocidade de dados Maçada; Canary (2014) 

TI_52 Ter veracidade dos dados para o processo de 
tomada de decisão; 

Veracidade de dados Beath et al. (2012); 
George et al (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na última parte do questionário foi abordado o construto “Satisfação do Cliente (SC)” 

que, com base no referencial teórico, foi dividido em a) Desempenho Operacional e b) Lealdade 

do Cliente, sendo apresentadas as devidas medidas no Quadro 21.   

Quadro 21: Assertivas sobre Desempenho Operacional de Satisfação do Cliente    

Código Medida Palavra-chave Autores 
DO_53 

Ter pedidos completos atendidos 
Pedido atendido Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

DO_54 
Reduzir tempo do ciclo do pedido 

Reduzir tempo 
do pedido 

Parasuraman, Zeithaml e Berry 
(1985); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

DO_55 Estabelecer informação sobre a previsão da 
data de entrega dada no momento de 
colocação do pedido 

Previsão de 
entrega 

Bitner (2003); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

DO_56 
Reduzir a falta de estoque (stockout) 

Redução falta de 
estoque 

Bitner (2003); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

DO_57 
Aumentar a eficiência da mão de obra 

Eficiência da 
mão de obra 

Bitner (2003); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

DO_58 
Aumentar a pontualidade na entrega 

Pontualidade  Bitner (2003); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

DO_59 Ter CRM (Gestão do Relacionamento com 
Clientes) confiável 

CRM Bitner (2003); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

DO_60 Ter atenção às necessidades e interesses dos 
clientes 

Necessidade do 
cliente 

Bitner (2003); Fitzsimmons, 
Fitzsimmons, (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  O Quadro 22 apresenta as principais medidas adotadas pelos seus respectivos autores no 

intuito de melhor compreender se de fato a prestação de serviços realizadas no cliente 
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permitiram o desenvolvimento de um relacionamento entre fornecedor e tomador de serviços 

no sentido de tornar o cliente leal a marca e ou a empresa.  

 

Quadro 22: Assertivas sobre Lealdade de Satisfação do Cliente      

Código Medida Palavra-chave Autores 
SC_61 Coletar retorno de cliente (reclamação, 

sugestão e elogio) 
Retorno do 
cliente 

Oliver (1997); Kotler (2000) 

SC_62 Voltar a comprar da empresa  Repetição de 
compra 

Zeithaml, Bitner (2003); Kotler, 
Armstrong (2015) 

SC_63 Recomendar a empresa para um amigo Recomendação Zeithaml, Bitner (2003); Kotler, 
Armstrong (2015) 

SC_64 Ter boa impressão da prestação de serviço Boa impressão Zeithaml, Bitner (2003); Kotler, 
Armstrong (2015) 

SC_65 Estar satisfeito com o atendimento em 
relação às reclamações 

Satisfação 
atendimento 

Zeithaml, Bitner (2003); Kotler, 
Armstrong (2015) 

SC_66 Avisar antecipadamente atrasos de entrega 
de pedido 

Aviso atraso Zeithaml, Bitner (2003); Kotler, 
Armstrong (2015) 

SC_67 Avisar sobre garantias de serviço em caso 
de falhas 

Aviso garantia Zeithaml, Bitner (2003); Kotler, 
Armstrong (2015) 

SC_68 Tratar o cliente com confiança em 
situações de falhas de serviço 

Confiança Zeithaml, Bitner (2003); Kotler, 
Armstrong (2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados foram tratados com base em PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural 

Equation Modeling, Mínimos Quadrados Parciais-Modelo de Equações Estruturais) proposto 

por Hair et al (2011), não se observou questionários incompletos, uma vez que o Googledocs 

possibilita a parametrização para que questionários incompletos não sejam gravados.  

As análises fatoriais exploratória e confirmatória foram efetuadas com base em Hair et 

al. (2005a), Hair et al. (2005b) e Hair et al. (2011), bem como os índices de confiabilidade da 

amostra. 

 

4.5 Resultados da Fase Quantitativa 

Foram enviados por correio eletrônico, ao todo, 1.000 questionários estritamente para 

membros da cadeia de suprimentos de serviços condominiais, tanto do lado do tomador quanto 

do lado do prestador de serviços.  

Foram respondidos entre 01/08/2018 e 01/11/2018 um total 125 formulários completos, 

uma vez que a ferramenta de coleta de dados só efetiva a gravação da pesquisa após a totalidade 
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do preenchimento do documento conforme parâmetros desenvolvidos pelo pesquisador. 

Nenhum formulário foi descartado, o que representa uma taxa de retorno de 12,5% em relação 

ao total de solicitações enviadas.  

Para a coleta de dados foi utilizada a ferramenta Google Forms, plataforma esta que 

permitiu que os respondentes tivessem acesso ao conteúdo da pesquisa e dessem as suas 

respectivas respostas on-line, sendo aceitos somente formulários totalmente preenchidos 

(excetos dados e informações pessoais como nome, telefone, dentre outros). 

 

 

4.5.1 Perfil dos respondentes 

De modo a buscar melhor compreender sobre a prestação de serviços existente no 

mercado condominial, o presente estudo buscou conhecer as percepções e sentimentos do 

cliente e do prestador de serviço. De um lado, as percepções de quem está efetivamente 

prestando os serviços, e do outro, aquele que o recebe. Para tanto, apresenta a seguir os dados 

demográficos dos participantes do estudo. 

Ao extrair da amostra somente os prestadores de serviços, é possível identificar que em 

sua maior parte os respondentes são prestadores de serviços de administração condominial 

(40,54%) e sindicância profissional (24,32) respectivamente, identificados a seguir 

detalhadamente. 

Uma das primeiras informações obtidas do respondente foi quanto ao seu papel como 

membro da cadeia de suprimentos de serviços, identificadas no Quadro 23, demonstrada no 

Gráfico 1. 

 

Quadro 23: Papel dos membros da cadeia de suprimento de serviços 

 
Descrição Frequência % 

Condomínio 88 70,4 
Prestador de serviços 37 29,6 
Total de respondentes 125 100 

                             Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Gráfico 1 – Papel dos membros da cadeia de suprimento de serviços 

 
   Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Feito a identificação quanto ao papel que cada respondente assume dentro da cadeia de 

suprimentos de serviços condominiais, um outro fator demográfico identificado pelos 

respondentes refere-se à sua função exercida dentro do condomínio pesquisado ou da empresa 

prestadora de serviços.  

 A maior parte dos respondentes exercem a função de Zelador (32,8%), seguidas pelas 

funções de Gerente (29,6%), tanto das empresas prestadoras de serviços como do próprio 

condomínio, e de Síndicos (19,2%), podendo esses ser profissionais ou orgânicos. Detalhes 

sobre este cenário da pesquisa são representados através do Quadro 24 e pelo Gráfico 2 (critério 

de arredondamento) a seguir. 

 

Quadro 24: Funções exercidas pelos respondentes 

 

Descrição Frequência % 
Diretor(a) 12 9,6 
Gerente  37 29,6 
Síndico(a) 24 19,2 
Supervisor 11 8,8 
Zelador 41 32,8 

                           Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Condomínio; 
70%

Prestador de 
Serviços; 30%

Condomínio Prestador de Serviços
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Gráfico 2 – Funções exercidas pelos respondentes 

 

 
      Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 

Aproximadamente 41% dos respondentes possuem formação superior, dados estes que 

demonstram certa capacitação técnica dos profissionais que atua neste mercado. Todavia, 42% 

dos respondentes disseram ter cursado até o ensino médio. Ao analisar as respostas, percebeu-

se que cargos abaixo dos gestores prediais (zeladores, porteiros, serviços de manutenções 

diversas) totalizam 59% dos entrevistados.  

 

Quadro 25: Formação Acadêmica dos Respondentes  

  

Descrição Frequência % 
Ensino Fundamental 
 

21 16,8 

Ensino Médio 
 

53 42,4 

Ensino Superior 
 

51 40,8 

                              

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Gráfico 3 – Formação Acadêmica dos Respondentes  

 
              Fonte: Dados da Pesquisa. 

Quanto aos respondentes que informaram ter cursado o ensino superior (41%) 

identificou-se que um total de, aproximadamente, 59% dos entrevistados possuem formação 

acadêmica em Administração de Empresas (58,82%), tendo o curso de Engenharia ficado em 

segundo lugar no ranking, com (11,76%), conforme detalhamento a seguir.   

Quadro 26: Formação Ensino Superior  

  
 Descrição 

Frequência % 

Administração de Empresas 30 58,82 
Engenharia 6 11,76 
Direito 3 5,88 
Ciências Contábeis 2 3,92 
Publicidade e Propaganda 2 3,92 
Educação Física 2 3,92 
Outros 8 11,78 

                             Fonte: Dados da Pesquisa. 

Gráfico 4 – Formação Ensino Superior 

 

          Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Os resultados da pesquisa apresentaram um percentual significativo de profissionais que 

possuem mais de 05 anos na função (56,8%), sendo que deste total, 42,4% trabalham há mais 

de 05 anos na mesma organização, conforme pode-se verificar a seguir. 

 

Quadro 27: Tempo de experiência na função   

Descrição Frequência % 
Até 02 anos 19 15,2 
Entre 02 e 05 anos 35 28 
Acima de 05 anos 71 56,8 

                           Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Gráfico 5 – Tempo de experiência na função   

 

                           Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Observa-se no Quadro 28 que 42,4% dos respondentes exercem as suas funções no 

condomínio ou na empresa prestadora de serviços, permitindo assim compreender que existe 

uma longa experiência dos profissionais de modo a contribuir para a assertividade e 

consistência do estudo. 

 

Quadro 28: Tempo na empresa/condomínio         

Descrição Frequência % 
Até 02 anos 36 28,8 
Entre 02 e 05 anos 36 28,8 
Acima de 05 anos 53 42,4 

                             Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Gráfico 6 – Tempo na empresa/condomínio   
 
 

  
          Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 
 
 
 
4.5.2 Perfil das Empresas 

 

Os respondentes do presente estudo, conforme citado anteriormente, eram membros da 

Cadeia de Suprimentos de Serviços Condominiais. Tanto os prestadores de serviços que 

responderam à pesquisa, quanto os condomínios que, na figura de seus gestores, apresentaram 

as suas respostas estão localizados na Região Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo.  

Quanto ao tempo de fundação das empresas ou que o condomínio foi implantado, 

observou-se que 68% existem há mais de 05 anos, o que pode trazer maior confiabilidade nas 

respostas, haja vista a experiência dos respondentes e o conhecimento de todo o processo de 

prestação de serviços condominiais.  

 

 

Quadro 29: Tempo de implantação do condomínio / fundação da empresa 

Descrição Frequência % 
Até 02 anos 11 9% 
Entre 02 e 05 anos 29 23% 
Acime de 05 anos 85 68% 
Total 125 100% 

          Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Gráfico 7: Tempo de implantação do condomínio / fundação da empresa 

 

    Fonte: Dados da Pesquisa. 

Do total de 125 respondentes, 88 representaram neste estudo os condomínios, sendo que 

37 representaram as empresas as quais exerciam cargos de comando. Deste montante, 64,86% 

são empresas prestadoras de serviços no ramo de administração condominial (40,54%) e 

sindicância profissional (24,32%), conforme pode ser observado a seguir.  

Quadro 30: Ramo de atividade do prestador de serviços condominiais 

Descrição Frequência % 
Manutenção de elevadores 2 5,41 
Manutenção de bombas 5 13,51 
Portaria e limpeza 4 10,81 
Administração condominial 15 40,54 
Sindicância profissional 9 24,32 
Outros 2 5,41 
Total 37 100 

        Fonte: Dados da Pesquisa. 

Gráfico 8 – Ramo de atividade do prestador de serviços condominiais 
 

   
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Dados da FIESP apontaram a existência no Brasil 5.028 milhões de empresas, das quais 

98% se enquadram no grupo de micro e pequena empresa, enquanto as médias e grandes 

companhias representam 2%. Deste montante, se encontram instaladas em São Paulo mais de 

1,5 milhões de empresas, sendo que o percentual de 98% para as micro e pequenas empresas e 

2% para médias e grandes empresas se repetem quando olhamos individualmente para o Estado 

de São Paulo. 

 Na classificação quanto ao perfil das empresas, a FIESP utiliza como critério de definição 

o número de empregados que a empresa possui. Apresenta-se a seguir os dados da pesquisa, 

levando em consideração de que todos os respondentes representem de fato uma empresa, uma 

vez que todas elas possuem personalidade jurídica constituída.       

 

Quadro 31: Classificação FIESP  

Descrição Frequência % 
Micro: com até 19 empregados 97 77,60 
Pequena: de 20 a 99 empregados 19 15,20 
Média: de 100 a 499 empregados 9 7,20% 
Grande: mais de 500 empregados 0 0,00 
Total 125 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Gráfico 9: Classificação FIESP  

 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Quanto ao faturamento das empresas e condomínios estudados, não houve dificuldades 

para que informações como o faturamento fossem disponibilizadas, entretanto, 100% dos 
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respondentes informaram que as suas empresas/condomínios faturam menos de 90 milhões de 

reais ao ano. 

 Conforme fora apontado anteriormente, aproximadamente 30% dos respondentes são 

fornecedores de serviços e ou de serviços logísticos e, por sua vez, 70% são receptoras de 

serviços e ou serviços logísticos.  

 Vale ressaltar, que um dos critérios de corte utilizados para o envio e recebimento das 

respostas do questionário, pelas empresas prestadoras de serviços condominiais, foi a 

obrigatoriedade da utilização do Big Data Analytics em pelo menos um dos seus processos 

(processamento do pedido, armazenagem/estocagem, transporte).  

Informações como o tempo em que as empresas utilizam esta ferramenta e quais são os 

tipos de plataformas utilizadas, também foram informados no estudo, conforme a seguir a 

seguir.     

 

Quadro 32: Informações sobre a utilização do BDA nas organizações  

Descrição Frequência % 
Quanto ao processo de utilização do BDA 

Processamento do pedido 37 100% 
Armazenagem/estocagem 25 68% 
Transporte 30 82% 

Quanto ao tempo de utilização do BDA 
Menos de 01 ano 12 32% 
Entre 01 e 03 anos 18 49% 
Acima de 03 anos 7 19% 

Quanto ao fornecedor do BDA 
Amazon 9 24% 
Microsoft 4 11% 
IBM 5 14% 
Não sabem/não responderam 19 51% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Quanto ao tipo da plataforma de BDA utilizada, os respondentes foram questionados 

sobre elas serem privadas, públicas e ou ainda próprias. Os respondentes foram unanimes ao 

informar  sobre o fato de as plataformas utilizadas serem privadas e os dados utilizados são 

estruturados.  

Diante do exposto, acredita-se que a estatística descritiva contribuiu na constatação de 

que as respostas apresentam uma amostra satisfatória ao propósito do estudo quanto ao perfil 

do sujeito da pesquisa e das suas respectivas empresas, tendo em vista que quantidade 

significativa dos participantes ocupam cargos gerenciais e ou que permitam compreender 

profundamente algumas características do mercado-alvo do estudo. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Estatística Descritiva 

 

A seguir apresentam-se as análises descritivas dos constructos Gestão de Serviços, Gestão 

dos Serviços Logísticos, Big Data Analytics, Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços e 

Satisfação do Cliente, com as respectivas frequências e indicadores. 

a) Expectativa da Gestão de Serviços 

Os resultados referentes ao constructo Gestão de Serviços, foi dividido em subcategorias 

sendo elas a) Expectativa, b) Execução e c) Percepção. Os quadros a seguir apresentam 

separadamente as devidas frequências e indicadores. 

 

Quadro 33: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Expectativa  

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 

M
éd

ia
 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Exp_1 Atendimento 24 horas - 4,8 2,4 18,4 50,4 24,0 4,86 0,97 0,20 5 5,00 
Exp_2 Prontidão - 1,6 0,8 11,2 49,6 36,8 5,19 0,79 0,15 5 5,00 
Exp_3 Comportamento cortês 1,6 0,8 - 0,8 48 48,8 5,39 0,82 0,15 6 5,00 
Exp_4 Registro dos serviços - - - 3,2 57,6 39,2 5,36 0,54 0,10 5 5,00 
Exp_5 Cumprimento de prazos - - 0,8 3,2 52,0 44,0 5,39 0,59 0,10 5 5,00 

Exp_6 
Habilidade e 
conhecimento 

0,8 - - 1,6 48,0 49,6 5,45 0,67 0,12 6 5,00 

Exp_7 Segurança - - - 0,8 49,6 49,6 5,49 0,52 0,09 5 5,00 
TOTAL 1,95% 98,05% 5,30 0,7 0,248 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o constructo Expectativa houve concordância de 98,05% com as assertivas 

apresentadas, com uma média das respostas de 5,30 e desvio padrão de 0,7. 

A variável Exp_1, que se referiu-se à expectativa do cliente quanto ao atendimento e 

assistência 24 horas da empresa prestadora de serviços, obteve um resultado de 92,8% quando 

somadas as medidas CP (Concordo Pouco), CM (Concordo Muito) e CT (Concordo 

Totalmente), demonstrando assim a importância do atendimento 24 horas, para os clientes e, 

consequentemente, para os prestadores de serviços.  
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Por sua, a variável Exp_7, trouxe a informação da importância do fator segurança para a 

prestação de serviços condominiais obteve um grau de concordância de 100% (CP+CM+CT), 

deixando evidente a importância deste fator para o mercado condominial. Variáveis como 

“Cumprimento de Prazos” e “Habilidade e Conhecimento” apresentaram um percentual de 

concordância 99,2%.  

 

b) Execução da Gestão de Serviços 

O Quadro 34, apresentado a seguir, traz as informações acerca da frequência de respostas 

do constructo Execução. 

 

Quadro 34: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Execução  

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 

M
éd

ia
 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Exe_8 Atraso  - 0,8 9,6 - 56,0 33,6 5,20 0,68 0,13 5 5,00 
Exe_9 Cumprir o combinado - - - 2,4 58,4 39,2 5,37 0,53 0,09 5 5,00 
Exe_10 Ordem do local| - - - 2,4 50,4 47,2 5,45 0,55 0,10 5 5,00 
Exe_11 Antecipar entrega - - 2,4 28,0 48,8 20,8 4,88 0,76 0,16 5 5,00 
Exe_12  Recuperar falha - - - 2,4 56,8 40,8 5,38 0,54 0,10 5 5,00 
Exe_13 Novos serviços - - - 4,8 54,4 40,8 5,36 0,57 0,10 5 5,00 
TOTAL 2,13% 97,87% 5,27 0,61 0,11 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao constructo Execução, houve uma concordância com as afirmações de 

97,87,9%, uma média de 5,27 e desvio padrão de 0,61. 

Quanto as medidas da execução de serviços, as variáveis Exe_9, Exe_10, Exe_12 e 

Exe_13 apresentaram respectivamente concordância (CP+CM+CT) de 100%, demonstrando 

total alinhamento entre os respondentes quanto aos quesitos “Cumprir o Combinado”, “Ordem 

do Local”, “Recuperar Falha” e disponibilizar aos clientes “Novos Serviços”.  

As variáveis Exe_11 e Exe_8 representaram respectivamente 97,6 e 89,6% de 

concordância (CP+CM+CT), o que demonstra também ser importante questões como 

antecipação na entrega dos serviços e o cumprimento dos prazos previamente acordados. 
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c) Percepção da Gestão de Serviços 
 

Questionados sobre os membros da cadeia de suprimentos de serviços esperam sobre a 

execução dos serviços, este construto buscou compreender como eles percebem esta relação 

entre o que se espera e o que de fato ocorre nas rotinas condominiais. O Quadro 35 traz 

informações acerca do construto Percepção.  

 

Quadro 35: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Percepção 

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 

M
éd

ia
 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Per_14 Atendimento 24 horas 0,8 6,4 3,2 16,8 47,2 25,6 4,80 1,11 0,23 5 5,00 
Per_15 Prontidão 1,6 4,8 4,8 12,0 46,4 30,4 4,88 1,14 0,23 5 5,00 
Per_16 Comportamento cortês 0,8 - 1,6 17,6 56,8 23,2 4,99 0,78 0,16 5 5,00 
Per_17 Registro dos serviços - 0,8 - 11,2 53,6 34,4 5,21 0,70 0,13 5 5,00 
Per_18 Cumprimento de prazo - 0,8 0,8 12,0 56,0 30,4 5,14 0,71 0,14 5 5,00 
Per_19 Habilidade e 

conhecimento 
- - - 10,4 59,2 30,4 5,2 0,61 0,12 5 5,00 

Per_20 Segurança - - - 9,6 57,6 32,8 5,23 0,61 0,12 5 5,00 
TOTAL 3,77% 96,23% 5,06 0,81 0,16 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o constructo Percepção, 96,23% dos respondentes concordam pouco, muito ou 

totalmente quanto às assertivas apresentadas para a elaboração do presente estudo, tendo a 

frequência média de 5,06 e desvio padrão médio de 0,81.  

No que se refere ao construto Percepção, é possível perceber a unanimidade das respostas 

nas variáveis Per_19 e Per_20 quanto à concordância nas respectivas assertivas. Para ambos os 

casos a soma das medidas CP, CM e CT é igual 100%, sendo que a maior parte dos respondentes 

concordam muito com a importância do profissional prestador de serviços possuir as 

habilidades e o conhecimento necessário para o desenvolvimento dos serviços a serem 

executados. Na mesma direção nota-se que, novamente, a medida segurança é fundamental para 

uma prestação de serviços eficaz e satisfatória.  

Ao comparar a frequência das respostas no que diz respeito ao o que o cliente espera 

(expectativa) e ao que ele realmente recebe (percepção), identifica-se que as medidas variam 
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exatamente de acordo com o grupo o qual as medidas são apresentadas. Em outras palavras, 

48,8% dos respondentes esperam que os prestadores de serviços prestem um atendimento cortes 

(Exp_3), todavia, ao buscar mensurar se de fato a cortesia existe na prestação de serviços 

condominiais, esta medida cai para 23,2%. Somando os três graus de concordância 

(CP+CM+CT) para a variável Exp_3 obtêm-se um percentual idêntico dos respondentes, isto 

é, 97,6% esperam que o atendimento seja cortês e este mesmo índice é encontrado quando os 

respondentes avaliam este serviço, afirmando receberem um atendimento de acordo com o 

esperado.     

Quanto ao registro dos serviços, para que se obtenham informações necessárias sobre 

determinada prestação de serviços, dado período de tempo, somadas as frequências 

relacionadas à concordância (CP+CM+CT), 100% dos respondentes classificaram esta medida 

como importante. No entanto, 99,2% dos respondentes percebem que as empresas prestadoras 

de serviços mantêm os registros de seus respectivos clientes atualizados e os utilizam de modo 

a buscar melhor atendê-los. 

 

d) Pré-transação da Gestão de Serviços Logísticos 

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos a Pré-transação, conforme 

Quadro a seguir.  

Quadro 36: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Pré-Transação 

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 

M
éd

ia
 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

[D
P

/M
d]

 

M
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a 

M
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Pre_21 Responsabilidade - - - 2,4 55,2 42,4 5,40 0,54 0,10 5 5,00 
Pre_22 Prazo de entrega - 0,8 - 7,2 54,4 37,6 5,28 0,68 0,13 5 5,00 
Pre_23 Contingência - 0,8 - 6,4 54,4 38,4 5,3 0,66 0,12 5 5,00 
Pre_24 Acesso informação 1,6 0,8 2,4 8,8 55,2 31,2 5,09 0,91 0,18 5 5,00 
Pre_25 Facilidade do contato - 0,8 - 4,0 56,8 38,4 5,32 0,63 0,12 5 5,00 
Pre_26 Pedido especial - 0,8 - 8,0 56,8 34,4 5,25 0,63 0,12 5 5,00 
TOTAL 1,14% 84,57% 5,27 0,68 0,13 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O construto Pré-transação, abordado dentro da Gestão de Serviços Logísticos, apresentou 

um total de concordância de 84,57%, o que significa que este total de respondentes concorda 

pouco, muito ou totalmente com as assertivas apresentadas. É importante ressaltar que as 
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medidas Pre_25 (facilidade do contato) e Pre_26 (pedido especial) foram as que mais 

apresentaram concordância (concordo muito), ambas com um total 56,8% na mesma resposta. 

A frequência média das respostas para este construto foi de 5,27 e o desvio padrão médio foi 

de 0,68.  

 

f) Transação da Gestão de Serviços Logísticos 

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos a Transação, conforme 

Quadro a seguir.  

 

 

Quadro 37: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Transação 

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 

M
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Tra_27 Falta de estoque - - 0,8 10,4 52,8 36,0 5,24 0,67 0,13 5 5,00 
Tra_28 Tempo de entrega - 2,4 - 13,6 56,0 28,0 5,07 0,80 0,16 5 5,00 
Tra_29 Erro na entrega - 0,8 - 4,8 55,2 39,2 5,32 0,64 0,12 5 5,00 
Tra_30 Item substituto - 0,8 1,6 14,4 55,2 28,0 5,08 0,75 0,15 5 5,00 
Tra_31 Item avariado - 0,8 - 4,0 66,4 28,8 5,22 0,60 0,11 5 5,00 
Tra_32 Especificação técnica - - 2,4 4,0 59,2 34,4 5,26 0,65 0,12 5 5,00 
TOTAL 1,37% 84,34% 5,20 0,69 0,13 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Para o construto Transação, as respostas das assertivas apresentaram total de 

concordância de 84,34%, sendo a medida Tra_31 (item avariado) a que apresentou maior grau 

de concordância (concordo muito) com 66,4% seguida da medida Tra_32 (concordo muito) 

com 59,2% de concordância.  

Em outras palavras, para a medida Tra_31, 66,4% dos entrevistados, responderam que 

“concordam muito” no sentido de que o fornecedor controle os seus processos, quanto a entrega 

de seus produtos, de modo que a entrega ocorra sem avarias ao produto. Quando somadas as 

respostas “concordo pouco” e “concordo totalmente” 99,2% concordam acerca da assertiva. 
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Quanto à medida Tra_32, 59,2% responderam que “concordam muito” quanto ao fato dos 

prestadores de serviços atendam os seus clientes de acordo com as especificações técnicas e em 

favor de suas solicitações. Quando somadas as respostas “concordo pouco” (4,0%) e “concordo 

totalmente” (34,4%) o percentual de concordância chega a 97,6%.   

A frequência média das respostas foi de 5,2, enquanto o desvio padrão médio foi de 0,69. 

      

g) Pós-transação da Gestão de Serviços Logísticos 
 

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos a Pós-transação, conforme 

Quadro a seguir.  

 

Quadro 38: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Pós-Transação 

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Pos_33 Garantia - - - 1,6 54,4 44,0 5,42 0,53 0,10 5 5,0 
Pos_34 Troca - 0,8 - 6,4 65,6 27,2 5,18 0,61 0,12 5 5,0 
Pos_35 Peças de reposição - - 0,8 13,6 62,4 23,2 5,08 0,63 0,12 5 5,0 
Pos_36 Rastrear pedido 0,8 0,8 - 13,6 61,6 23,2 5,04 0,76 0,15 5 5,0 
Pos_37 Atender reclamações - - - 4,0 57,6 38,4 5,34 0,56 0,10 5 5,0 
Pos_38 Substituição 0,8 - 0,8 4,0 57,6 36,8 5,28 0,70 0,12 5 5,0 
TOTAL 0,80% 99,20% 5,22 0,63 0,12 5 5,0 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

Para as variáveis que compõem o construto Pós-Transação 99,20% dos respondentes 

concordam “pouco”, “muito” ou “totalmente” sobre as assertivas apresentadas, sendo que a 

frequência média das respostas foi de 5,22 e o desvio padrão de 0,63. 

Este foi o segundo maior percentual de concordância obtido neste estudo, estando atrás 

somente do total de concordância identificada no construto Desempenho Operacional (DO 

99,33%), e mesmo assim, por uma pequena diferença.   

As medidas Pos_33, que se refere à garantia e a Pos_37, é referente ao atendimento das 

reclamações dos clientes, apresentaram 100% de concordância. Sendo assim, identifica-se que 

a prestação de serviços vai além do término de sua conclusão e atender os cientes em caso de 
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garantia do serviço e as suas reclamações são de suma importância neste estágio da prestação 

de serviços.  

É preciso que as empresas se atentem aos detalhes que podem surgir após a prestação de 

serviços e que, por sua vez, tomem medidas que busquem garantir um pós venda capaz de 

atender com eficácia a solicitação do cliente e agregue valor aos produtos e serviços da 

companhia por intermédio de um atendimento diferenciado e comprometido.  

h) Gestão de Relacionamento Fornecedor-Cliente da Gestão da Cadeia de Suprimentos 
de Serviços 

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos ao Relacionamento, 

conforme Quadro a seguir.  

 

Quadro 39: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre 
Relacionamento 

VARIÁVEIS 
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Rel_39 Compartilhamento de  
informações 

- - 0,8 9,6 53,6 36,0 5,25 0,66 0,13 5 5,00 

Rel_40 Troca de informações - 0,8 - 4,8 55,2 39,2 5,32 0,64 0,12 5 5,00 
Rel_41 Compartilhamento de 

Recursos  
- 3,2 0,8 13,6 57,6 24,8 5,00 0,84 0,17 5 5,00 

Rel_42 Relacionamento - - - 1,6 56,8 41,6 5,40 0,52 0,10 5 5,00 
Rel_43 Cronograma de execução 

serviço 
- - - 1,6 59,2 39,2 5,38 0,52 0,10 5 5,00 

Rel_44 Cronograma de execução 
financeira 

- ,8 - 7,2 55,2 36,8 5,27 0,66 0,10 5 5,00 

TOTAL 1,07% 98,93% 5,27 0,64 0,13 5 5,00 
(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O percentual de concordância do construto Relacionamento, estudado entre o fornecedor 

de serviços e o cliente, apresentou um total de 98,93% sobre as assertivas desta teoria abordado 

dentro da Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços. A frequência média das respostas 

apresentou um indicador de 5,27, bem como um desvio padrão médio de 0,64.  

As medidas Rel_42 (relacionamento) e a medida Rel_43 (cronograma de execução do 

serviço) apresentaram 100% de concordância nas respostas das assertivas deste construto, o que 

indica uma conversão total por parte dos respondentes no que se refere a importância do bom 
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relacionamento entre fornecedor e cliente e a importância de que o fornecedor cumpra o que 

fora acordado entre as partes no ato da aprovação do pedido, de modo que seja cumprido o 

cronograma previamente discutido.  

As demais medidas, Rel_39, Rel_40, Rel_41 e Rel_44, também apresentaram um elevado 

grau de concordância quanto as escalas obtidas com as respostas das assertivas, demonstrando 

claramente que o relacionamento entre o prestador e o tomador do serviço é algo que deve ser 

cuidado em uma relação de consumo neste segmento.   

i) Tecnologia da Informação do Big Data Analytics 

 

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos ao BDA, conforme Quadro 

a seguir.  

 

Quadro 40: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Tecnologia da 
Informação 

 

VARIÁVEIS 
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

TI_45 Analisar gastos - 0,8 0,8 12,8 54,4 31,2 5,14 0,73 0,14 5 5,00 
TI_46 Analisar clientes 0,8 1,6 - 15,2 55,2 27,2 5,04 0,84 0,17 5 5,00 
TI_47 Monitorar processos - 0,8 - 14,4 50,4 34,4 5,18 0,73 0,14 5 5,00 
TI_48 Monitorar equipamentos 0,8 - 0,8 16,0 49,6 32,8 5,12 0,80 0,16 5 5,00 
TI_49 Volume de dados - 1,6 2,4 16,0 48,0 32,0 5,06 0,85 0,17 5 5,00 
TI_50 Variedade de dados - 1,6 2,4 8,8 54,4 32,8 5,14 0,80 0,16 5 5,00 
TI_51 Velocidade de dados - 0,8 0,8 6,4 57,6 34,4 5,24 0,68 0,13 5 5,00 
TI_52 Veracidade de dados 0,8 2,4 - 3,2 56,0 37,6 5,24 0,84 0,16 5 5,00 
TOTAL 2,53% 97,47% 5,16 0,78 0,15 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

O construto Tecnologia da Informação (TI) apresentou um percentual de 97,47% quanto 

ao total das escalas de concordância (CP+CM+CT), representando que do total de respondentes 

do presente estudo, mais de 97% “concordam pouco” (3,2%), “concordam muito” (56,0%) e 

ou “concordam totalmente” (37,6%) com as assertivas a eles apresentadas. A média de 
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respostas apresentadas, quanto à frequência obtida pelas respostas, foi de 5,16, sendo o desvio 

médio padrão de 0,78.      

Para este construto, à medida que apresentou, isoladamente, melhor escala de 

concordância (99,2%) foi a Rel_47. A medida “monitorar processo” trata sobre a importância 

da análise do grande volume de dados (Big Data Analytics) no sentido de melhor desenvolver 

ações sobre o planejamento, a liderança, e controle e a organização dos processos internos e 

externos da organização, trazendo benefícios para a companhia e para o condomínio.  

 

j) Desempenho Operacional da Satisfação do Cliente  
 

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos ao DO e SC, conforme 

Quadro a seguir.  

 

Quadro 41: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Desempenho 
Operacional 

 

VARIÁVEIS 
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

DO_53 Pedido atendido - - - 7,2 49,6 43,2 5,36 0,61 0,11 5 5,00 
DO_54 Reduzir tempo do pedido - - 0,8 12,8 56,8 29,6 5,15 0,66 0,13 5 5,00 
DO_55 Previsão de entrega - - - 4,0 60,8 35,2 5,31 0,55 0,10 5 5,00 
DO_56 Redução falta de estoque 0,8 2,4 - 7,2 63,2 26,4 5,09 0,82 0,16 5 5,00 
DO_57 Eficiência da mão de obra - - - 1,6 54,4 44,0 5,42 0,53 0,11 5 5,00 
DO_58 Pontualidade  - - - 4,8 56,0 39,2 5,34 0,57 0,11 5 5,00 
DO_59 CRM - - - 7,2 55,2 37,6 5,30 0,60 0,11 5 5,00 
DO_60 Necessidade do cliente - - - 3,2 58,4 37,6 5,35 0,54 0,10 5 5,00 
TOTAL 0,53% 99,33% 5,3 0,60 0,11 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

O construto Desempenho Operacional, abordado dentro do estudo da Satisfação do 

Cliente trouxe o melhor resultado quanto a escala de concordância das respostas obtidas no 

presente estudo descritivo. Nesta etapa do estudo 99,33% dos respondentes disseram 

“concordar pouco”, “concordar muito” e “concordar totalmente” ao serem deparados com as 
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assertivas, tendo apresentado um média de 5,3 quanto a frequência nas respostas obtidas e 

desvio padrão de 0,60. 

Das oito medidas identificadas para a elaboração do questionário e utilizada como as 

devidas variáveis no estudo, cinco delas apresentaram 100% de concordância, são elas DO_53 

(pedido atendido), DO_55 (previsão de entrega), DO_57 (eficiência da mão de obra), DO_58 

(pontualidade) e DO_59 (gerenciamento do relacionamento com o cliente).  

 

j) Lealdade da Satisfação do Cliente  

Apresenta-se a frequência de respostas e indicadores atribuídos a Lealdade e à SC, conforme 

Quadro a seguir.  

 

Quadro 42: Frequência de respostas (em %) atribuídas às assertivas sobre Satisfação do 
Cliente 

VARIÁVEIS 

ESCALA (*) 
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DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

SC_61 Retorno do cliente - 0,8 - 2,4 61,6 35,2 5,30 0,60 0,11 5 5,00 
SC_62 Repetição de compra - 0,8 3,2 17,6 55,2 23,2 4,97 0,78 0,16 5 5,00 
SC_63 Recomendação - 0,8 - 9,6 62,4 27,2 5,15 0,65 0,13 5 5,00 
SC_64 Boa impressão - - - 1,6 56,0 42,4 5,41 0,53 0,10 5 5,00 
SC_65 Satisfação atendimento - - - 2,4 56,0 41,6 5,39 0,54 0,10 5 5,00 
SC_66 Aviso atraso - - - 3,2 58,4 38,4 5,35 0,54 0,10 5 5,00 
SC_67 Aviso garantia 0,8 - - 0,8 49,6 48,8 5,45 0,65 0,12 5 5,00 
SC_68 Confiança - 0,8 - 1,6 52,0 45,6 5,42 0,60 0,11 5 5,00 
TOTAL 0,90% 99,10% 5,36 0,59 0,11 5 5,00 

(*) DT = Discordo Totalmente; D = Discordo; DP = Discordo Pouco; CP = Concordo Pouco; CM = Concordo 
Muito; CT = Concordo Totalmente. 
Nota (1): tamanho da amostra n = 125 respondentes; Nota (2): [DP / I]: Desvio Padrão / Impacto 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Por fim, o construto Lealdade trouxe o terceiro melhor indicador de todos os construtos 

estudados até o presente momento, referente a concordância entre os respondentes. 

Responderam estar em concordância (pouca, muita e totalmente) 99,10% do respondentes, 

sendo que a média das medidas atribuídas a este construto foi 5,36, com desvio padrão de 0,59. 

As variáveis com melhor indicador foram a SC_64 (boa impressão), SC_65 (satisfação 

atendimento) e SC_66 (aviso atraso) que obtiveram um total de 100% de suas respostas. Este 

cenário apresenta a importância que a boa impressão criada pelos fornecedores de serviços é 

uma variável muito importante para ser observada pelas empresas prestadoras de serviços 
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condominiais. A prontidão no atendimento ao cliente é uma variável que também é muito bem 

vista pelos respondentes deste estudo, juntamente com a confiança que também é indispensável 

para que haja transparência na relação entre cliente e fornecedor.   

 

 

5.2 Análise do Modelo de Mensuração 

Com o objetivo de validar as variáveis diretas e indiretas que compuseram o modelo 

teórico empírico utilizado no presente estudo, utilizou-se uma análise fatorial, cujo indicadores 

estatísticas descritivas inicial (antes dos ajustes) encontram-se no “Apêndice M” deste trabalho. 

Primeiramente, após a obtenção de todas as respostas do questionário quantitativo e a 

inclusão dos dados no SmartPLS, a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) foi rodada, 

iniciando assim as etapas de análises do ajuste do modelo.   

A análise de modelo de mensuração deve ocorrer anteriormente à análise das relações 

entre as Variáveis Latentes (VL’s) ou Construtos (Modelo Estrutural). Sendo assim, analisou-

se a Validade Convergente, a Consistência Interna (alfa de Cronbach), Confiabilidade 

Composta (CC) e a Validade Discriminante (BIDO, et al., 2010). 

O primeiro passo da análise do modelo de mensuração foi analisar a validade 

convergente, cujo resultado se deu a partir das observações das Variâncias Médias Extraídas 

(Average Variance Extracted – AVES’s) utilizada para avaliar a qualidade do modelo 

estrutural. A Variância Média Extraída (VME) representou em sua totalidade os dados 

explicados por cada Variável Latente (VL), respectivamente aos seus conjuntos de variáveis de 

mensuração, ou ainda, quanto em média as variáveis estudas tinha correlação positiva entre si 

e os seus respectivos construtos. Para tanto, de modo a se obter um resultado satisfatório, as 

variáveis precisam ser maiores do que 0,50 (FORNELL; LARCKER, 1981; CHIN, 1998).  

Tendo sido realizada a análise das Variâncias Médias Extraídas, buscou-se observar os 

valores da consistência interna de modo a ser avaliada a confiabilidade da escala somatória, 

onde diversos itens são somados para que ocorra a formação de score total (MALHOTRA, 

2012).  
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O coeficiente alfa, ou alfa de Cronbach, se refere à média de todos os coeficientes 

resultantes de diversas da divisão dos itens da escala. Ocorre que este coeficiente varia entre 0 

e 1, sendo que valores de 0,6 ou menos geralmente indica confiabilidade de coerência interna 

insatisfatória (MALHOTRA, 2012). Sendo assim, quanto aos valores de referência para esta 

análise, podem ser considerados valores acima de 0,60 e 0,70 como satisfatórios para pesquisas 

exploratórias (HAIR et al., 2014).  

Concomitantemente, permitiu-se avaliar a Confiabilidade Composta (CC) do modelo, 

sendo a mais adequada para o PLS-PM uma vez que prioriza as variáveis conforme as suas 

respectivas confiabilidades, não levando em consideração o número de variáveis observadas de 

cada construto (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). O valor utilizado como referência para que a 

confiabilidade das variáveis seja satisfatória foi 0,70 e 0,90, sendo que tanto o alfa de Cronbach 

como a CC permitiram avaliar a amostra no sentido de que esta fosse confiável ao ponto de não 

ocorrer a incidência de possíveis vieses em sua avaliação.   

Com o intuito de elevar os indicadores apresentados de modo a trazer maior 

confiabilidade ao presente estudo, algumas variáveis com menores cargas fatoriais foram 

excluídas da análise, uma vez que a AVE corresponde à média das cargas fatoriais elevadas ao 

quadrado (CHIN, 1998; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).  

A Tabela 3, apresentada a seguir, traz informações acerca dos construtos abordados 

quanto aos valores da qualidade das variáveis. Pode-se perceber, que antes do ajuste os valores 

de AVE, com exceção dos construtos “Percepção” e “Big Data”, estavam abaixo de 0,50.  

Por sua vez, o valor de alfa de Cronbach das variáveis, obtidas em um primeiro momento, 

apresentaram na grande maioria dos construtos referências acima de 0,60, exceto para o 

construto “Execução” que obteve coeficiente de 0,57.  

A Confiabilidade Composta (CC) apresentada, mesmo antes do ajustamento, trouxe 

números de referência de acordo com os desejáveis conforme apresenta a literatura, sendo igual 

ou superior a 0,70 (HAIR, et al., 2014). 

Diante dos resultados obtidos, foi realizado um ajuste no modelo de modo a retirar as 

variáveis que apresentaram menores fatores de carga, dando um novo resultado para as medidas 

analisadas. Ao passo que ajustes foram realizados nas amostras, identificou-se melhora nos 
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valores apresentados, portanto, apresenta-se a seguir as devidas medidas antes e depois dos 

devidos ajustes.  

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Valores da Qualidade das Variáveis  

 

 DADOS INICIAIS DADOS FINAIS 

Variáveis 

AVE CC Alfa de 
Cronbach 

R2 Medidas 
Originai

s 

AV
E 

CC Alfa 
de 

Cron
bach 

R2 Medidas 
Finais 

Expectativa (GS) 0,40 0,81 0,74 ----  7 0,58 0,84 0,75 --- 4  

Execução (GS) 0,33 0,73 0,57 0,43 6 0,55 0,78 0,59 0,46  3 

Percepção (GS) 0,57 0,90 0,88 ---   7 0,64 0,90 0,86 ---  5 

Pré-transação 

(GSL) 
0,43 0,82 0,74 --- 6 0,48 0,82 0,73 --- 4 

Transação (GSL) 0,35 0,76 0,63 0,40  6 0,54 0,78 0,59 0,35  5 

Pos-transação 

(GSL) 
0,37 0,77 0,66 ---  6 0,56 0,79 0,60 ---  3 

Relacionamento 

(GCSS)  
0,49 0,85 0,79 0,27  6 0,55 0,86 0,80 0,23  5 

Big Data (BDA) 0,55 0,91 0,88 0,34  8 0,55 0,91 0,88 0,30  8 

Desempenho (SC) 0,44 0,86 0,81 0,47  8 0,50 0,86 0,80 0,46  6 

Lealdade (SC) 0,39 0,83 0,78 0,44  8 0,59 0,85 0,77 0,41  4 

Total / Média * 0,43 *0,82 *0,75 *0,39 **68 0,55 **0,84 *0,74 0,37 **47 
* cálculo da média / ** somatória do total de assertivas antes e depois do ajuste. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Após a depuração das medidas e de suas respectivas escalas, identificou-se que de um 

total de 68 medidas utilizadas inicialmente, foram validadas um total de 47 medidas, isto é, 

aproximadamente 70% das medidas utilizadas apresentaram-se válidas para o desenvolvimento 

do estudo. Isto posto, foi realizada a validação do modelo de mensuração conforme pode-se 

observar na Tabela 03.  

 

 

 

Figura 9: Modelo Estrutural Após Depuração 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Realizada a validação da relação das Variáveis Observadas (VO’s) juntamente com as 

respectivas VL’s, iniciou-se a verificação da independência das VL’s. Neste momento, buscou-

se conhecer se algumas variáveis de mensuração apresentavam maior relação com determinado 

construto do que com outros. Uma das maneiras de realizar esta validade discriminante é por 
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meio das cargas cruzadas (Cross Loading), sendo necessário que os indicadores precisassem  

ser mais altos nas suas respectivas VL’s (CHIN, 1998).  

De modo a serem obtidos os resultados, utilizou o SmartPLS para recalcular as cargas 

fatoriais de cada VO em todas as VL’s do modelo estrutural (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

A Tabela 4, apresentada a seguir, permite identificar que as variáveis apresentaram maior 

correlação diretamente com os seus respectivos construtos.  

 

 

Tabela 4 – Cargas Cruzadas com Valores Depurados 

Componentes 
Principais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BigD Desempenho Execução Expectativa GCSS Percepção PosT PreT Satisfação TransT 

DO_54 0,36 0,61 0,06 -0,01 0,23 0,24 0,08 0,15 0,39 0,12 

DO_55 0,49 0,67 0,23 0,09 0,32 0,30 0,25 0,35 0,39 0,33 

DO_57 0,42 0,72 0,26 0,14 0,42 0,26 0,36 0,31 0,47 0,36 

DO_58 0,47 0,75 0,15 0,23 0,45 0,23 0,42 0,46 0,41 0,31 

DO_59 0,49 0,73 0,29 0,26 0,40 0,19 0,35 0,42 0,54 0,41 

DO_60 0,46 0,75 0,08 0,11 0,45 0,25 0,35 0,34 0,51 0,26 

Exe_12 0,20 0,27 0,82 0,51 0,27 0,32 0,34 0,35 0,40 0,43 

Exe_13 0,28 0,27 0,65 0,24 0,34 0,33 0,55 0,55 0,28 0,42 

Exe_9 0,23 0,04 0,74 0,55 0,29 0,10 0,22 0,12 0,13 0,40 

Exp_4 0,21 0,15 0,54 0,82 0,28 0,01 0,29 0,30 0,20 0,41 

Exp_5 0,16 0,07 0,39 0,75 0,19 0,05 0,13 0,15 0,08 0,30 

Exp_6 0,32 0,16 0,42 0,77 0,34 0,09 0,25 0,30 0,13 0,24 

Exp_7 0,14 0,23 0,44 0,69 0,33 0,13 0,29 0,23 0,17 0,24 

Per_16 0,15 0,21 0,24 0,09 0,15 0,69 0,23 0,23 0,08 0,17 

Per_17 0,22 0,24 0,17 -0,03 0,25 0,77 0,14 0,35 0,09 0,23 

Per_18 0,38 0,36 0,29 0,17 0,30 0,82 0,24 0,36 0,19 0,25 

Per_19 0,19 0,30 0,29 0,07 0,25 0,86 0,25 0,27 0,11 0,27 

Per_20 0,13 0,25 0,29 0,02 0,23 0,85 0,26 0,42 0,19 0,20 

Pos_33 0,26 0,35 0,39 0,27 0,44 0,23 0,80 0,38 0,32 0,46 

Pos_34 0,11 0,31 0,35 0,21 0,34 0,22 0,77 0,43 0,25 0,39 

Pos_37 0,19 0,32 0,32 0,24 0,45 0,19 0,67 0,32 0,24 0,40 

Pre_21 0,12 0,33 0,43 0,30 0,22 0,30 0,36 0,72 0,31 0,30 

Pre_22 0,33 0,30 0,28 0,24 0,28 0,33 0,26 0,63 0,18 0,21 

Pre_23 0,31 0,34 0,30 0,30 0,28 0,35 0,35 0,74 0,15 0,35 

Pre_25 0,32 0,42 0,17 0,13 0,29 0,23 0,33 0,67 0,36 0,32 

Pre_26 0,22 0,31 0,33 0,17 0,16 0,23 0,41 0,70 0,28 0,34 

Rel_39 0,40 0,47 0,28 0,22 0,75 0,36 0,49 0,38 0,35 0,42 

Rel_40 0,33 0,31 0,24 0,19 0,61 0,21 0,38 0,21 0,18 0,22 

Rel_42 0,34 0,39 0,37 0,29 0,76 0,14 0,44 0,19 0,32 0,30 

Rel_43 0,37 0,38 0,27 0,30 0,77 0,14 0,42 0,24 0,25 0,32 

Rel_44 0,55 0,44 0,32 0,39 0,80 0,23 0,34 0,26 0,36 0,32 

SC_64 0,36 0,58 0,20 0,09 0,32 0,10 0,29 0,27 0,77 0,34 

SC_65 0,34 0,45 0,29 0,19 0,38 0,08 0,30 0,18 0,74 0,30 

SC_66 0,40 0,45 0,39 0,19 0,23 0,14 0,25 0,37 0,75 0,46 
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SC_67 0,36 0,47 0,26 0,15 0,30 0,22 0,27 0,32 0,80 0,30 

TI_45 0,72 0,43 0,23 0,34 0,49 0,23 0,35 0,30 0,28 0,39 

TI_46 0,66 0,34 0,18 0,25 0,26 0,18 0,08 0,34 0,21 0,16 

TI_47 0,81 0,49 0,21 0,26 0,44 0,13 0,21 0,30 0,41 0,26 

TI_48 0,81 0,51 0,28 0,26 0,38 0,25 0,23 0,31 0,43 0,28 

TI_49 0,75 0,49 0,22 0,12 0,41 0,15 0,11 0,27 0,34 0,19 

TI_50 0,75 0,55 0,27 0,18 0,39 0,27 0,19 0,20 0,41 0,29 

TI_51 0,36 0,61 0,06 -0,01 0,23 0,24 0,08 0,15 0,39 0,12 

TI_52 0,49 0,67 0,23 0,09 0,32 0,30 0,25 0,35 0,39 0,33 

Tra_29 0,42 0,72 0,26 0,14 0,42 0,26 0,36 0,31 0,47 0,36 

Tra_31 0,47 0,75 0,15 0,23 0,45 0,23 0,42 0,46 0,41 0,31 

Tra_32 0,49 0,73 0,29 0,26 0,40 0,19 0,35 0,42 0,54 0,41 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Para efetuar a validade discriminante das variáveis, foi utilizado o critério de Fornell e 

Larcker (1981). Para tanto, as raízes quadradas dos valores demonstrados através das AVE’s 

de cada construto foram comparadas com as correlações de Pearson entre as VL’s, devendo ser 

observado que as raízes quadradas deveriam ser maiores que as correlações apresentadas (BIDO 

et al., 2010).  

A Tabela 5 apresenta na diagonal os valores referentes as raízes quadradas das AVE’s, 

sendo os demais indicadores relacionados às correlações existentes entre os construtos. 

 

 

Tabela 5 – Matriz de Correlações e Raízes Quadradas das AVE’s – Validade 
Discriminante Após Ajustes 

 

 BigD Desempenho Execução Expectativa GCSS Percepção PosT PreT Satisfação TransT  

       BigD 0,74           

 Desempenho 0,63 0,71          

   Execução 0,31 0,26 0,74         

Expectativa 0,27 0,20 0,60 0,76        

       GCSS 0,54 0,54 0,40 0,38 0,74       

  Percepção 0,27 0,35 0,33 0,09 0,30 0,80      

       PosT 0,25 0,44 0,48 0,33 0,55 0,29 0,74     

       PreT 0,37 0,49 0,44 0,33 0,35 0,41 0,50 0,69    

 Satisfação 0,48 0,64 0,37 0,20 0,40 0,17 0,37 0,37 0,77   

     TransT 0,35 0,43 0,56 0,40 0,44 0,28 0,56 0,45 0,45 0,74  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.3  Modelo de Equação Estrutural 

Uma vez garantida a Validade Discriminante, terminaram-se os devidos ajustes dos 

modelos de mensuração. Neste instante, inicia-se a análise do modelo estrutural.  

A primeira análise a ser realizada neste momento é a avaliação dos coeficientes de 

Pearson (R²). Esta medida é responsável por avaliar a porção da variância das variáveis 

endógenas explicada pelo modelo estrutural, indicando a qualidade do modelo ajustado 

(RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

Realizada as devidas validações de cada construto, o próximo passo foi analisar se de fato 

as hipóteses apresentadas no presente estudo tinham relações significantes entre si. A técnica 

utilizada para a realização deste procedimento foi a de bootstrapping (reamostragem) cujo 

objetivo foi a estimação da significância do modelo utilizando p-valor menor ou igual a 0,05 

(p-valor ≤ 0,05). Neste processo, um elevado número de subamostras foram geradas a partir da 

amostra original, de modo a possibilitar a estimação aproximada dos valores “t” (WONG, 

2013).  

Tabela 6 - Valores de t para as medidas de 1ª ordem 

Medidas de 1ª Ordem Valor t  Medidas de 1ª. Ordem Valor t 
Exp_4 ← Expectativa 27,53        Rel_39 ← GCSS 17,86 
Exp_5 ← Expectativa 10,30        Rel_40 ←<- GCSS 7,58 
Exp_6 ← Expectativa 16,18        Rel_42 ←<- GCSS 17,48 
Exp_7 ← Expectativa 9,67        Rel_43 ←<- GCSS 19,66 
 Per_16 ← Percepção 6,15        Rel_44 ←<- GCSS 22,76 
 Per_17 ← Percepção 5,12        TI_45  ←<- BigD 10,95 
 Per_18 ← Percepção 13,12        TI_46  ←<- BigD 7,30 
 Per_19 ← Percepção 14,18        TI_47  ←<- BigD 17,15 
 Per_20 ← Percepção 12,12        TI_48  ←<- BigD 18,31 
  Exe_12 ← Execução 23,72        TI_49  ←<- BigD 17,13 
  Exe_13 ← Execução 6,90        TI_50  ←<- BigD 16,67 
  Exe_9  ← Execução 10,52        TI_51  ←<- BigD 13,18 
      Pre_21 ← PreT 10,66        TI_52  ←<- BigD 9,62 
      Pre_22 ← PreT 5,57  DO_54  ← Desempenho 8,07 
      Pre_23 ← PreT 11,99  DO_55  ← Desempenho 10,57 
      Pre_25 ← PreT 8,84  DO_57  ← Desempenho 16,61 
      Pre_26 ← PreT 11,35  DO_58  ← Desempenho 13,84 
      Pos_33 ← PosT 13,60  DO_59  ← Desempenho 13,60 
      Pos_34 ← PosT 10,54  DO_60  ← Desempenho 18,46 
      Pos_37 ← PosT 8,57  SC_64  ← Satisfação 16,44 
    Tra_29 ← TransT 15,05    
    Tra_31 ← TransT 17,34    
    Tra_32 ← TransT 7,73    

 
 

                 (**) < 0,01: Nível de significância (t > 2,58); (*) < 0,05: Nível de significância (T > 1,96) 
                 Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme pôde ser observado, os valores das correlações entre VL – VO e VL – VL 

estão todas acima de 1,96 e apresentaram relação positiva entre os construtos. Sendo assim, o 

modelo testado foi validado de acordo com a literatura abordada.  

Após ter sido realizada uma análise quanto à consistência interna (R²), buscando avaliar 

a variância das variáveis endógenas apresentadas no modelo estrutural, sugerindo 

estatisticamente quanto as variáveis independentes explicavam as variáveis dependentes. 

Aplicado o modelo de equações estruturais no estudo das ciências sociais e comportamentais, 

o R² de 2% é considerado pequeno quanto ao seu efeito, todavia, o R² de 13% e 26% são 

considerados de médio e grande efeito respectivamente (COHEN, 1988). O resultado 

apresentado foi satisfatório, apresentando uma melhora significativa no R² ao serem incluídas 

as devidas variáveis de controle, conforme demonstrado na Tabela 6. 

Posteriormente ao ajustamento do modelo R², iniciou-se o procedimento de análise das 

relações, tendo sido admitido um grau de confiança de 95%, sendo apreciados os valores com 

graus de liberdade acima de 1,96 face ao p-valor de ≤ 0,05, isto é, contida na probabilidade de 

95% (HAIR et al., 2014; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014; NASCIMENTO; MACEDO, 2016).  

A Tabela 7 apresentou que todos os valores da relação VO – VL e das VL – VL estão 

acima do valor de referência de 1,96. Sendo assim, em todos os casos rejeitaram-se as Ho e 

pode-se afirmar que as correlações e os coeficientes de regressão são significantes, uma vez 

que são diferentes de zero (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

Tabela 7: Coeficientes estruturais e teste de hipótese 

CONSTRUCTOS COEFICIENTE 
ESTRUTURAL 

ERRO 
PADRÃO 

VALOR 
T HIPÓTESE DECISÃO 

α ≤ 0,05 
      BigD -> Desempenho 0,4789 0,0858 5,5826 H9 Não rejeitada 

Desempenho -> Satisfação 0,6427 0,0582 11,0497 H10 Não rejeitada 

        Execução -> GCSS 0,2287 0,1072 2,1341 H6 Não rejeitada 

 Expectativa -> Execução 0,5747 0,0618 9,3048 H1 Não rejeitada 

            GCSS -> BigD 0,5433 0,069 7,8776 H8 Não rejeitada 

      GCSS -> Desempenho 0,2835 0,0901 3,1471 H7 Não rejeitada 

   Percepção -> Execução 0,2804 0,082 3,4215 H2 Não rejeitada 

          PosT -> TransT 0,4403 0,0918 4,7988 H4 Não rejeitada 

          PreT -> TransT 0,2318 0,0693 3,345 H3 Não rejeitada 

          TransT -> GCSS 0,3077 0,0963 3,1938 H5 Não rejeitada 

(**) estatisticamente significante para (α ≤ 0,01) e (*) para (α ≤ 0,05) 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dando prosseguimento na análise, dois outros indicadores de qualidade de ajuste do 

modelo foram utilizados; Relevância ou Validade Preditiva (Q²) ou indicador de Stone-Geisser 

e Tamanho do efeito (f²) ou Indicador de Cohen (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).  

 

 

Tabela 8: Validade Preditiva (Q²) e Efeitos do Tamanho da Amostra (f²) 

 

CONSTRUCTOS CV RED (Q2) CV COM (f2) 
Expectativa 0,30 0,30 
Percepção 0,46 0,46 
Execução 0,21 0,13 
Pré-transação 0,22 0,22 
Transação 0,17 0,12 
Pós-transação 0,14 0,14 
GCSS 0,11 0,33 
Desempenho 0,22 0,31 
Big Data 0,14 0,42 
Satisfação 0,22 0,31 

Valores de referência Q2 > 0 
0,02 = pequeno efeito 
0,15 = médio efeito 
0,35 = grande efeito 

CV RED → CV-Redundancy; CV COM → Communality 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A Validade Preditiva (Q²) avalia quanto o modelo apresentado está próximo àquilo que 

se era esperado. Refere-se à qualidade da predição do modelo ou da acurácia do modelo 

ajustado (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Valores maiores que zero são obtidos como critério 

de avaliação (HAIR et al., 2014). A perfeição de dado modelo ocorreria para Q² = 1, indicando 

que o modelo reflete a realidade sem erros (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

Quanto ao Efeito do Tamanho da Amostra (f²) ocorre através da inclusão e exclusão dos 

construtos do modelo. Procura-se avaliar o quando cada construto é útil para o ajuste do modelo 

(RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Os valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, 

médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 2014).   

Ao interpretar a Tabela 8, compreende-se que tanto os valores de Q², como os valores de 

f², indicam que o modelo apresentado tem precisão e que os respectivos construtos são, de fato, 

importantes para o ajuste geral do modelo. 

Em sequência, se faz necessário a avaliação do indicador de ajuste geral do modelo. Para 

tanto, modelos cujo construtos são reflexivos, Tenenhuaus et al. (2005) propõe um índice de 
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adequação Gof (Godness of Fit), que consiste na média geométrica (raiz quadrada do produto 

de dois indicadores) entre o R² médio (adequação do modelo estrutural) e a média ponderada 

das AVE (adequação do modelo de mensuração) (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).  

 

Onde: 

 

��� =  ��é	
� �� ∗ �é	
� �� 
 
 
 
Sendo:  
 
 
Média AVE =  (0,58 + 0,55 + 0,64 + 0,48 + 0,54 + 0,56 + 0,55 + 0,55 + 0,50 + 0,59)/10 = 0,55 

Média R² = 0,46 + 0,35 + 0,23 + 0,30 + 0,46 + 0,41 = 0,37 

 
 
Então: 
 

��� =  ��, �� ∗ �, ��  = 0,45 
 
 
 
 
 
 Conforme o cálculo apresentado, o índice GoF do modelo em estudo foi igual a 0,45. 

Esse valor pode ser interpretado como se fosse um R² geral, cujo indicador leva em conta a 

adequação do modelo de mensuração e do modelo estrutural (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

Embora Tenenhuaus et al. (2005) não apresentar um índice de corte, Wetzels et al. (2009) 

sugerem como corte o valor de 0,36. Indicadores que apresentarem valores iguais ou superiores 

a 0,36 (GoF ≥ 0,36) são considerados valores grandes para estudos nas áreas de ciências sociais 

e comportamentais. Sendo assim, o valor de GoF = 0,45 apresentado no presente estudo pode 

ser considerado como adequado.     

 Por fim, para avaliar o papel mediador do Big Data Analytics na relação entre a Gestão 

da Cadeia de Suprimentos de Serviços, o Desempenho Operacional e a Satisfação do Cliente, 

utilizou-se a abordagem de Iacobucci et al. (2007), uma vez que acredita-se que ela seja mais 

apropriada para o tratamento de dados multivariados (MOORI; SHIBAO, 2018).  O teste z de 

Sobel foi utilizado como contraprova do resultado.  
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Onde:  

Teste z de Sobel, dado por: z = 
� � �

���������� �   → [Equação 1] 

 Para a obtenção do valor de Sobel, a fórmula acima foi utilizada, a partir dos dados 

apresentados anteriormente onde o coeficiente estrutura de GCSS ->Big Data é igual a 0,5433 

(a) com desvio padrão de 0,069 (Sa) juntamente com o coeficiente estrutural Big Data -> 

Desempenho igual a 0,4789 (b) com desvio padrão de 0,0858 (Sb).  

Utilizou-se do site http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm para auxiliar no cálculo do teste z de 

Sobel. Inserindo os valores de referência a, b, As e Sb, o valor apresentado foi de “Sobel test = 

4,55”. 

   

 

 

Tabela 9 – Teste de Sobel 

 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Como o valor t-Sobel foi maior que 1,96, então o Big Data medeia a relação entre a 

Gestão da Cadeia de Suprimento de Serviços e o Desempenho Operacional. Resta conhecer 
se a mediação é total ou parcial. Neste caso observou-se que ela é PARCIAL, dado que o 
p-valor da relação entre GCSS e Desempenho foi 3,1471 ou seja, significante para (α ≤ 
0,050 (IACOBUCCI et. al., 2007). 

 
 

5.4  Discussão dos Resultados 

 
A partir das relações estabelecidas entre as variáveis apresentada neste trabalho, buscou-

se abordar inicialmente o construto que exerce o papel de variável independente e os construtos 

que exercem o papel de variável independente.  
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Primeiramente, se faz necessário o resgate do problema de pesquisa apresentado no 

capítulo 1 deste trabalho: 

 

O Big Data Analytics (BDA) medeia a relação entre a Gestão da Cadeia de 

Suprimentos de Serviços e o Desempenho Operacional de modo a melhorar a Satisfação 

do Cliente (SC) em condomínios residenciais e comerciais na cidade de São Paulo?  

 

A partir das relações estabelecidas entre as variáveis apresentada neste trabalho, 

identificou-se que a resposta ao problema de pesquisa é positiva. Isto é, o Big Data Analytics 

medeia a relação entre a Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços e o Desempenho 

Operacional, de modo a melhorar a Satisfação do Cliente condominial. 

Deste modo, identificou-se que: a) a Expectativa tem efeito positivo na Execução dos 

Serviços (H1); b) A Percepção tem efeito positivo na Execução dos Serviços (H2); c) a Pré-

transação tem efeito positivo na Transação dos Serviços Logísticos (H3); d) a Pós-transação 

tem efeito positivo na Transação dos Serviços Logísticos (H4); e) a Execução dos Serviços tem 

efeito positivo na Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (H5); f) a Transação dos 

Serviços Logísticos tem efeito positivo na Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços (H6); 

g) a Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços tem efeito positivo no Desempenho 

Operacional  (H7) e, por fim, h) O Big Data Analytics medeia a relação entre a Gestão da Cadeia 

de Suprimentos e Desempenho Operacional (H7a).  

Ficou confirmado a hipótese de que o BDA tem relação positiva sobre a GCSS. O poder 

de explicação de 0,23 (R²) ficou muito próximo de 0,26 considerado como de grande efeito 

(COHEN, 1988). Portanto, o BDA pode ser considerado uma importante ferramenta na GCSS 

das empresas fornecedoras de serviços condominiais.  

Por sua vez, o poder de explicação da relação entre a GCSS e o BDA apresentou o valor 

de 0,30 (R²) o que também pode ser considerado como um fator de grande efeito (COHEN, 

1988).   

No entanto, se fez necessário ajustes no modelo proposto para melhor apuração das 

medidas, fato este que reduziu o número de assertivas. Acredita-se que este procedimento se 

fez necessário por conta de certa semelhança entre as medidas, ou até mesmo o fato de a 

assertiva não ter elevada importante na visão dos respondentes. Um outro fator que pode ter 

contribuído para a necessidade de ajustes no modelo, é o fato da assertiva ser apresentada de 

maneira genérica, ou seja, envolvendo diversos fornecedores de serviços. Isto é, quando a 
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assertiva apresentada ao respondente, como por exemplo, a necessidade de que o atendimento 

seja 24 horas por dia, tal apontamento pode ser relativo. Se o fornecedor em questão é 

responsável pela prestação de serviços essenciais como manutenção de bombas, segurança, 

energia elétrica, dentre outros, é imprescindível o atendimento neste modelo. Todavia, se o 

serviço não for de primeira necessidade como, por exemplo, administração de condomínio, 

jardinagem, manutenção de equipamentos para academia, dentre outros, o fato de o fornecedor 

não atuar 24 horas por dia, não impacta negativamente no processo de prestação de serviços.  

Entretanto, as análises realizadas nos resultados das pesquisas demonstraram que 70% 

das medidas utilizadas na elaboração do questionário quantitativo tiveram relevância para os 

entrevistados e que a literatura apresentada está em conformidade com as expectativas, 

percepções e anseios dos clientes de empresas prestadoras de serviços condominiais.  
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6 CONCLUSÕES 

O estudo apresentado analisou o efeito mediador do BDA na relação entre a GCSS e o 

Desempenho Operacional das empresas prestadoras de serviços no segmento condominial. Tal 

efeito, contribui positivamente para que os clientes fiquem satisfeitos com os serviços prestados 

ao ponto de efetuar novas compras com aqueles fornecedores e ou até mesmo indica-los para 

os seus amigos, familiares e redes de contatos.  

Quando analisadas as variáveis relevantes dos elementos “expectativa”, “execução” e 

“percepção”, pôde-se observar que ainda tem muito a ser feito pelos prestadores de serviços 

neste segmento de modo a se obter melhores resultados no que se refere a um melhor 

relacionamento com o cliente.  

Um outro ponto a ser observado é o fato do cliente compreender que o processo de compra 

é um ciclo que se inicia antes mesmo da efetivação da compra (pré-transação) e se estende 

durante a execução dos serviços e ou fornecimento de produtos (transação) até o momento após 

a concretização de todo o processo de compro (pós-transação). Sendo assim, é de extrema 

importância que os gestores de serviços estejam atentos aos processos em sua amplitude, não 

devendo deixar de observar quaisquer uma destas etapas, haja vista, a importância que o cliente 

dá a cada uma delas.  

 Prestar serviços no mercado condominial é uma atividade tão complexa como em outras 

diversas áreas do mercado de serviços. A atenção ao relacionamento da cadeia de suprimentos 

permite que a organização se posicione de modo estratégico em relação aos seus concorrentes 

e seja lembrada positivamente pelos seus clientes e parceiros ao longo de sua existência. Fatores 

como o compartilhamento e troca de informações, recursos, o cumprimento de cronogramas 

financeiros e de execução de serviços contribuem para um relacionamento com ganhos mútuos 

entre fornecedor e cliente. 

 De modo geral o estudo permitiu verificar que a tecnologia, de modo mais específico o 

BDA, é eficaz como ferramenta e permite uma melhor análise por parte do fornecedor de 

serviços quanto a fatores como personalização e customização dos clientes e dos processos 

organizacionais, monitorar processos e até mesmo equipamentos que fazem parte da rotina dos 

condomínios e que são indispensáveis no bom funcionamento e bem-estar dos condôminos. As 

empresas que tem utilizado o BDA de modo a otimizar os seus processos, têm conseguido 

significativas melhorias em seu desempenho operacional e como consequência no atingimento 

do objetivo de satisfazer o cliente e contar com a lealdade deste parceiro comercial. 
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O objetivo geral do trabalho foi atendido, ou seja, através dele pôde-se perceber que o 

uso do Big Data Analytics como ferramenta tecnológica tem consequências positivas na GCSS 

e, consequentemente, na Satisfação do Cliente.  

Pode-se dizer que a utilização da tecnologia, em especial o BDA, tem contribuído para a 

prestação de serviços condominiais no mercado estudado. As empresas que buscarem o 

desenvolvimento de ações tecnológicas e aplicarem tais inovações em suas rotinas operacionais 

tendem a serem diferenciadas no mercado e, consequentemente, proporcionarem aos seus 

clientes maior satisfação e lealdade.  

Os resultados obtidos através do modelo teórico-empírico proposto, permitiu o 

desenvolvimento de contribuições tanto para as práticas acadêmicas quanto para as práticas 

gerenciais. 

 
6.1 Contribuição para as Práticas Acadêmicas 

Este trabalho resulta na contribuição para as práticas acadêmicas no que diz respeito à 

Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços e de como o Big Data Analytics impacta na sua 

relação com o Desempenho Operacional, tendo como reflexo desta mediação a melhor 

Satisfação dos Clientes no mercado de prestação de serviços e dos serviços logísticos 

condominiais.  

O referido estudo contribuiu para o preenchimento da lacuna de conhecimento sobre o 

tema BDA aplicado na GCSS Condominial, haja visto a deficiência deste tipo de estudo no meio 

acadêmico. É importante ressaltar a necessidade de que os pesquisadores se sensibilizem à 

realização de mais estudos sobre o tema, objetivando o desenvolvimento e a ampliação deste 

conhecimento para a academia.  

 
 

6.2 Contribuição para as Práticas Gerenciais 

A literatura encontrada sobre o tema abordado é superficial e não permite 

aprofundamento sobre o tema. Foi por conta deste cenário que houve a motivação para o 

despertar o interesse no aprofundamento deste estudo. O objetivo foi buscar enriquecer um 

pouco mais este segmento de mercado e poder contribuir para que as empresas possam melhor 

desenvolver as suas estratégias e atuações neste setor. 
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Os sistemas de comunicação, monitoramento, controle e automatização de dispositivos 

são capazes de conectar-se com dispositivos de modo a contribuir para soluções empresariais e 

condominiais no tocante à comercialização e consumo de água, gás, energia, bem como na 

utilização de sistemas de iluminação, geradores de energia, elevadores, ar condicionado, 

controle de acesso, circuito fechado de TV, controle de alarme de incêndio, quadros elétricos, 

qualidade do ar, temperatura, pressão, entre outros pontos (CONECTON, 2017). 

Quanto à contribuição para as práticas gerenciais, este estudo evidenciou a importância 

do desenvolvimento e da sintonia de suas práticas envolvendo toda a cadeia de suprimentos de 

serviços. Ao passo que se buscou a melhor compreensão dos processos inseridos na Gestão de 

Serviços (Expectativa, Execução e Percepção), da Gestão dos Serviços Logísticos (Pré-

transação, Transação e Pós-transação) do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos de 

Serviços, identificou-se que o Desempenho Operacional da organização é positivamente 

afetado. Uma vez melhorado o Desempenho Operacional, a Satisfação do Cliente ocorre de 

modo a posicionar a organização de maneira vantajosa em relação aos seus concorrentes, 

permitindo assim obter vantagens que contribuam para os seus resultados.  

Por fim, pôde-se verificar que o Big Data Analytics é uma importante ferramenta para a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços e para o Desempenho Operacional das 

organizações. A medida em que os prestadores de serviços condominiais entendam esta relação 

e se disponham a utilizar tal ferramenta como facilitadora de seus processos de prestação de 

serviços, poderão melhor se desenvolver e satisfazer os seus clientes.    

 
 

6.3 Limitações da Pesquisa 

A concepção transversal do presente estudo traz uma análise desenvolvida em torno dos 

sentimentos e percepções dos membros da Cadeia de Suprimentos de Serviços em determinado 

período de tempo, o que impossibilita o estabelecimento de relações temporais de causa e efeito. 

Tal feito, pode se limitar à captação tão somente de determinado período de tempo, o que leva 

o conhecimento dos dados estudados a partir do exato momento vivenciado. 

Em relação ao estudo realizado na fase qualitativa, acredita-se que a amostragem não 

probabilística, por conveniência, possa comprometer a coleta de dados. Diante disso a 

disponibilidade dos dados de modo mais heterogêneos pode contribuir a abrangência do estudo 

e os seus respectivos resultados.  
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Quanto ao desenvolvimento da fase quantitativa, utilizou-se o software G*Power para a 

definição da quantidade de amostras que especifica como amostra mínima 68 casos (FAUL; 

ERDFELDER; BUCHNER; LANG, 2009). Entretanto, como sugestão para a obtenção de um 

modelo mais consistente é interessante a utilização de duas ou três vezes esta referência 

(RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Isto é, foram utilizadas o total de 125 amostras, quando na 

verdade acredita-se que a utilização entre 136 e 204 amostras trariam mais consistência ao 

modelo. 

 

6.4 Sugestões para Prosseguimento 

Novas pesquisas podem e devem ser continuadas buscando melhor identificar relações 

entre o Cadeia de Suprimentos de Serviços e o Big Data Analytics. Compreender outros 

construtos relacionados a estes temas que venham contribuir para um melhor entendimento do 

assunto certamente trariam excelentes contribuições para as práticas acadêmicas e gerenciais.  

No desenvolver deste trabalho, percebeu-se que dispositivos inteligentes instalados em 

diversas áreas dos condomínios podem contribuir para a obtenção de grandes volumes de dados. 

Entretanto, são poucos os prestadores de serviços que utilizam da “Internet das Coisas (IoT) ” 

como facilitadora do processo de obtenção dos mais diversos dados disponíveis nas rotinas 

condominiais. Compreender o modo pelo qual as empresas desenvolvem a gestão do BDA seria 

uma outra sugestão para o prosseguimento deste trabalho, uma vez além de ser possível 

identificar o que tem contribuído para o Desempenho Operacional da Organização e as 

melhorias no processo de Satisfação do Cliente, identificar também eventuais falhas que 

possam ser atenuadas neste processo. 

O trabalho buscou abranger tão somente os condomínios e seus prestadores na RMSP. 

Tendo em vista o fato de que 20% dos condomínios se encontram nesta região, existem ainda 

um grande número deles e de seus prestadores distribuídos pelos diversos Estados do Brasil e 

que certamente também poderão ser estudados.  

Sendo assim, não se pode descartar que a tecnologia é uma ferramenta fundamental para 

facilitar a vida e os processos das empresas inseridas em uma sociedade moderna. Uma vez que 

o mercado condominial ainda é muito carente deste tipo de inovações tecnológicas, se faz 

necessário um aprofundamento do tema de modo que os síndicos, gestores condominiais, 

conselheiros, moradores e prestadores de serviços estejam atentos a este mercado. 
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Acredita-se que novas pesquisas neste campo de estudo, sejam capazes de trazer 

significativas contribuições tanto para as práticas gerenciais, quanto para as práticas acadêmicas 

deste setor. Um aprofundamento nos estudos no sentido de compreender com mais 

profundidade e com uma maior diversidade nas metodologias o atual estado da arte, certamente 

trará informações ainda mais relevantes sobre o mercado condominial, devendo de fato ser mais 

explorado através de novos trabalhos e estudos acadêmicos.    
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APÊNDICES 

 

APENDICE A – Roteiro da pesquisa qualitativa  

 

Nome do entrevistado (opcional): 
 
Função (Diretor Comercial, Gerente de Atendimento/Síndico, Gerente Predial, 
Zelador, etc.): 
 
Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  
 
Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 
Tempo na empresa 
/condomínio:  

(  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  
(        ) _________________-____________________ 
Nome da Empresa/Condomínio: 
 
Ramo de Atividade: (Elevadores, Manutenção, Controle de Acesso, etc.) 
 
Principais clientes (opcional): 
 
 
Município:   
UF:   
Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 
Número de empregados da empresa/condomínio em 2016 – 2017 (classificação 
FIESP): 
(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 
(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 
Faturamento anual da empresa/arrecadação  em 2016-2017 (classificação do BNDES): 
(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  
(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões  
(  ) acima de R$ 300,0 milhões  
A sua empresa/condomínio é, basicamente, considerada: 
 
( ) fornecedora de serviços/serviços logísticos 
( ) receptora de serviços/serviços logísticos 
 
 
Plataformas Big Data Analytics na empresa: 
A plataforma é: (  ) Privada (  ) Pública  (  ) Própria 
 
Quanto ao uso de dados, basicamente são: (  ) Estruturados    (  ) Não Estruturados 
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Questões Abertas - Exploratória – Qualitativa 

 

 
 
 
 

Gestão 
Serviços 

(GS) 
 

Identificar as variáveis relevantes das expectativas do Cliente na Gestão de 
Serviços (GS)   

1) Qual é a sua expectativa no momento da aprovação de determinado serviço 
a ser realizado em seu condomínio.                

Objetivo da pergunta (resposta esperada): conhecer as variantes levadas em 

consideração pelo cliente no ato da aprovação do serviço.   

 

Identificar as variáveis relevantes da execução do serviço na Gestão de 
Serviços (GS)   

2) Quanto à execução dos serviços, os prestadores cumprem aquilo que fora 
combinado no ato da aprovação do pedido? 

3) Os prestadores de serviços mantêm o local em ordem, limpo, seguro, 
sinalizados durante a execução dos serviços? 

Objetivo da pergunta (resposta esperada): conhecer as variantes levadas em 

consideração pelo cliente durante a execução dos serviços.    

 
Identificar as variáveis relevantes da percepção do cliente na Gestão de 
Serviços (GS) 
 

4) Após a realização e execução dos serviços, os prestadores de serviço 
costumam cumprir aquilo que foi combinado na proposta de prestação de 
serviços?  

Objetivo da pergunta (resposta esperada): conhecer as variantes levadas em 

consideração pelo cliente durante a execução dos serviços.    

 
 
 
 

Gestão dos 
Serviços 

Logísticos 
(GSL) 

 
 
 
 
 

 

Identificar as variáveis relevantes do elemento pré-transação da Gestão de 
Serviços (GSL) 

 

5) Qual é a sua percepção quanto à confiabilidade dos prestadores de serviços 
condominiais?                             

6) Quanto a receptividade, como você analisa estas empresas?     
7) Você se sente seguro com a prestação de serviços?    
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Gestão dos 

Serviços 
Logísticos 

(GSL) 

8) Qual a sua percepção quanto a empatia dos colaboradores que prestam os 
serviços?     

9) No que se refere às instalações da empresa, ferramentas utilizadas, 
apresentação dos funcionários dentre demais aspectos tangíveis, qual a sua 
opinião?  
 

Objetivo da pergunta (resposta esperada): conhecer as principais 

dimensões da qualidade dos serviços: confiabilidade, receptividade, 

segurança, empatia, e aspectos tangíveis. 

 

10) Quanto a prestação de serviços das empresas no segmento condominial, 
como você enxerga as ações e os processos disponíveis por elas?  
 
              

11) É possível afirmar que as atuações dessas empresas estão alinhadas às 
expectativas dos seus clientes quanto à Gestão de Serviços? Por que? 

Objetivo da pergunta (resposta esperada): informar sobre os componentes do 

serviço ao cliente como por exemplo: política formal de serviços ao cliente, 

acessibilidade, estrutura organizacional, flexibilidade. 

Identificar as variáveis relevantes do elemento transação da Gestão dos 
Serviços Logísticos (GSL). 

12) O tempo que as empresas prestadoras de serviços utilizam para a resolução 
dos problemas no condomínio contribui para o desempenho esperado?               

Objetivo da pergunta (resposta esperada): informar sobre os componentes do 

serviço ao cliente como por exemplo: ciclo do pedido, disponibilidade de estoque, 

taxa de cumprimento do pedido, informações sobre a posição do pedido.  

 

Identificar as variáveis relevantes do elemento de pós-transação da Gestão 
dos Serviços Logísticos (GSL). 

 

13) Como você avalia a prestação de serviços das empresas quanto as reais 
necessidades do condomínio?         
      

Objetivo da pergunta (resposta esperada): informar sobre os componentes do 

serviço ao cliente como por exemplo: disponibilidade de peças de reposição, tempo 

de atendimento de chamada, rastreabilidade/garantia do produto, queixas, 

reclamações, etc. do cliente.   
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Gestão da 
Cadeia de 

Suprimentos 
de Serviços 

(GCSS) 

 
Identificar as variáveis relevantes da Gestão da Cadeia de Suprimentos de 
Serviços  

14) As empresas prestadoras de serviços estão empenhadas no 
desenvolvimento de um relacionamento harmonioso e pró ativo? 

15) Existe preocupação dos prestadores de serviços quanto ao pronto 
atendimento da solicitação dos clientes?  

16) Como você avalia o processo de "retrabalho" da organização?  

Objetivo da pergunta (resposta esperada): Identificar os Principais processos que 

dão embasamento para o bom desempenho da Cadeia de Suprimentos em Serviços: 

Gestão do Relacionamento com o Cliente, Gestão do Serviço ao Cliente, Gestão 

da Demanda, Atendimento dos Pedidos, Gestão do Fluxo da Manufatura, Gestão 

do Relacionamento com o Fornecedor e Gestão do Retorno.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Data 

Analytics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar as variáveis relevantes do Big Data Analytics como moderador da 
Gestão de Serviços e da Gestão dos Serviços Logísticos 

17) As empresas prestadoras de serviços utilizam a gestão do grande número 
de dados como facilitadora no processo de vendas e marketing?      

18)  Os prestadores de serviços utilizam de informações relevantes para o 
cliente disponíveis em suas bases de dados para melhor atendê-lo? 
            

Objetivo da pergunta (resposta esperada): Identificar com o Big Data tem 

melhorado a eficiência e a eficácia das organizações de vendas e marketing. Ao 

colocar Big Data no coração de vendas e marketing, os insights podem ser 

aproveitados para melhorar a tomada de decisão e inovar no modelo de vendas da 

empresa, o que pode envolver a utilização de dados para orientar ações em tempo 

real. 

 

19) Como as empresas utilizam os dados e informações de seus clientes para 
melhorarem o atendimento quanto as variáveis:  

19.1) para o cliente: 

a) Velocidade                                             
b) Variedade                                               
c) Volume 
d) Valor 
e) Veracidade 
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Big Data 

Analytics 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

19.2) para o prestador de serviços: 

a) Velocidade                                             
b) Variedade                                               
c) Volume 
d) Valor 
e) Veracidade 

Objetivo da pergunta: verificar a habilidade do Big Analytics de processar dados, 

levando em consideração as variáveis velocidade, variedade, volume, valor e 

veracidade.  

Identificar resultados relevantes da utilização do Big Data Analytics. 

20) Quanto ao desempenho na otimização dos recursos utilizados pelo 
condomínio, como o Big Data Analytics contribui para: 
 

20.1) na visão do cliente: 
a) Economia de energia; 
b) Economia de água; 
c) Reuso e reaproveitamento de águas de chuvas e outros; 
d) Agilidade no controle de acesso; 
e) Eficiência e elevação da vida útil dos equipamentos e da manutenção 

preventiva; 
f) Controle de estoque e suprimentos de materiais diversos (limpeza, 

lâmpadas, produtos químicos para tratamento da piscina e insumos em 
geral). 

 

20.2) na visão do prestador de serviços: 
a) Economia de energia; 
b) Economia de água; 
c) Reuso e reaproveitamento de águas de chuvas e outros; 
d) Agilidade no controle de acesso; 
e) Eficiência e elevação da vida útil dos equipamentos e da manutenção 

preventiva; 
f) Controle de estoque e suprimentos de materiais diversos (limpeza, 

lâmpadas, produtos químicos para tratamento da piscina e insumos em 
geral). 

 

Objetivo da pergunta: verificar a habilidade do Big Analytics em gerar resultados 

para o cliente e para o próprio prestador. Conhecer se o BDA tem contribuído no 

desempenho operacional relacionado aos serviços executados no condomínio bem 

como as suas devidas manutenções. Verificar a aplicabilidade dos conceitos 

apresentados quanto a eficiência do BDA na manutenção preventiva e na 

identificação de possíveis vazamentos, taxa de corrosão ou falhas estruturais. 

Conhecer se o condomínio ou o prestador tem utilizado o BDA para a coleta de 

dados e se essas informações são estruturadas para direcionar a manutenção 

preventiva e mapear a eficiência e a durabilidade dos reparos. Dessa forma, é 

possível apontar com antecedência os materiais ou procedimentos que tendem a 

gerar problemas, gerenciando o custo e o cronograma da operação. 
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Satisfação 
do Cliente 

(SC) 
 

 
 
 
 
 
 

SC - 
Desempenho 
Operacional 

 
 
 
 
 
 
 

SC - 
Lealdade 

 

Identificar as variáveis relevantes da Satisfação do Clinete, bem como as 
consequencias quanto ao Desempenho Operacional e a Lealdade 

21) Quanto a satisfação em relação aos serviços prestados como você enxerga 
o serviço entregue em relação à sua expectativa? 
               

Objetivo da pergunta (resposta esperada): Verificar A satisfação consiste na 

sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho 

(ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador. 

 

22) Os preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços estão de 
acordo com o que é entregue aos seus clientes? Justifique. 
               

Objetivo da pergunta (resposta esperada): Conhecer a qualidade específica de um 

produto ou serviço percebida pelos usuários em relação às suas necessidades e 

quanto o cliente está disposto a pagar por isso. 

 

23) As empresas prestadoras de serviços costumam ouvir os seus clientes para 
melhor compreender a satisfação e as expectativas de seus clientes. 

24) Você indicaria os seus prestadores de serviços para os seus conhecidos e 
pessoas do seu convívio?  
               

Objetivo da pergunta (resposta esperada): Avaliar os Resultados da Satisfação 

de Clientes: a preocupação com a satisfação de clientes, tem sido alvo inclusive 

por alguns fazedores de políticas públicas conforme mencionado anteriormente, 

uma que vez que ela tem se tornado um importante indicador da saúde 

econômica nacional. Eles acreditam que estudar a satisfação de clientes é tão 

importante quanto avaliar estatísticas econômicas de preço e de eficiência, se 

trata de um indicador de qualidade de vida. 

 

 
Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. 
Exemplo: algum item que é relevante para o desenvolvimento dos Serviços 

e da Satisfação do Cliente. 
Obrigado pela colaboração! 
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APENDICE B – Roteiro da pesquisa quantitativa 
 

 
 
Nome do entrevistado (opcional): 
 
Função (Diretor Comercial, Gerente de Atendimento/Síndico, Gerente Predial, 
Zelador, etc.): 
 
Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):  
 
Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 
Tempo na empresa 
/condomínio:  

(  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Telefone para contato (opcional):  
(        ) _________________-____________________ 
Nome da Empresa/Condomínio: 
 
Ramo de Atividade: (Elevadores, Manutenção, Controle de Acesso, etc.) 
 
Principais clientes (opcional): 
 
 
Município:   
UF:   
Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 
Número de empregados da empresa/condomínio em 2016 – 2017 (classificação 
FIESP): 
(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 
(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 
Faturamento anual da empresa/arrecadação  em 2016-2017 (classificação do BNDES): 
(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões  
(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões  
(  ) acima de R$ 300,0 milhões  
A sua empresa/condomínio é, basicamente, considerada: 
 
( ) fornecedora de serviços/serviços logísticos 
( ) receptora de serviços/serviços logísticos 
 
 
Plataformas Big Data Analytics na empresa: 
A plataforma é: (  ) Privada (  ) Pública  (  ) Própria 
 
Quanto ao uso de dados, basicamente são: (  ) Estruturados    (  ) Não Estruturados 
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Questões Fechadas – Quantitativa 
 
 

 
 

Por gentileza, gostaria que o Sr. (a) disponibilizasse um pouco do seu tempo para 

responder, rapidamente, algumas questões relacionadas à prática da Gestão de Serviços e a 

Satisfação do Cliente quanto à prestação de serviços e em logística em condomínios residenciais 

e comerciais na Cidade de São Paulo.  

 
 
 

 
1) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente), em relação às expectativas, que 
levam empresas/condomínios à decisão de contratação de um serviço. 
 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Disponibilizar serviço sempre que necessário (24 horas por 
dia, 365 dias por ano) 

      

Satisfaz a solicitação do cliente com prontidão (resolve 
problemas por telefone e ou orienta o cliente de como 
proceder até a chegada do profissional ao local) 

      

Demonstrar comportamento cortês no atendimento ao cliente       
Manter registros de serviços atualizados       
Possuir habilidade para prestar o serviço no prazo combinado       
Possuir conhecimentos e habilidade necessários para prestar 
o serviço (responder as perguntas sem procrastinação) 

      

Transmitir segurança na prestação dos serviços       
 
 
 
 
2) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente), em relação à execução, que levam 
empresas/condomínios à decisão de contratação de um serviço. 
 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Entregar o serviço sem atraso       
Cumprir o orçamento aprovado para do serviço contratado       
Manter o local de trabalho em ordem (limpo, sinalizado, 
organizado) 

      

Antecipar a entrega do serviço       
Recuperar de falha percebida pelo cliente       
Introduzir novos serviços que melhor atenda ao cliente       
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3) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente), em relação às percepções 
(resultados), que levam empresas/condomínios à decisão de contratação de um serviço. 
 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
O fornecedor satisfaz a solicitação do cliente com prontidão 
(resolve problemas por telefone e ou orienta o cliente de como 
proceder até a chegada do profissional ao local) 

      

O fornecedor demonstra comportamento cortês no 
atendimento ao cliente 

      

O fornecedor mantém registros de serviços atualizados       
O fornecedor possui habilidade para prestar o serviço no 
prazo combinado 

      

O fornecedor possui conhecimentos e habilidades  necessárias 
para prestar o serviço (responder as perguntas sem 
procrastinação) 

      

O fornecedor transmite segurança na prestação dos serviços       
 
 
 
4) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente), em relação às negociações (pré-
transações), que levam empresas/condomínios à decisão de contratação de um serviço 
logístico. 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Definir responsabilidades da empresa sobre serviços aos 
clientes 

      

Definir prazos de entrega ao cliente       
Elaborar planos de contingência para lidar com imprevistos       
Dar acessibilidade à informação da empresa ao cliente       
Facilitar contato do cliente com o atendimento       
Definir a capacidade de atendimento de pedidos 
especiais/emergenciais 

      

  
 
      
5) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente), em relação às transações 
(operações), que levam empresas/condomínios à decisão de contratação de um serviço 
logístico. 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Controlar nível de falta de estoque       
Controlar tempo de entrega       
Controlar a entrega de itens errados       
Controlar a entrega de itens substituídos       
Controlar materiais avariados o transporte       
Controlar materiais segundo as especificações técnicas       
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6) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente), em relação às pós-transações 
(operações de pós-venda), que levam empresas/condomínios à decisão de contratação de um 
serviço logístico. 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Atender a garantia do produto conforme especificado na 
aquisição do produto 

      

Providenciar trocas de produtos devido a devoluções.       
Ter disponibilidade de peças de reposição ao produto 
devolvido 

      

Rastrear o produto entregue       
Atender com rapidez as reclamações de clientes       
Substituir temporariamente o produto durante o reparo       

 
7) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente) em relação às atitudes colaborativas 
(gestão de relacionamento fornecedor-cliente) pelas empresas/condomínios na gestão dos 
serviços. 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Compartilhar informação entre fornecedores e a empresa para 
solução de problemas 

      

Trocar informações relevantes sobre processos e serviços       
Compartilhar de recursos não financeiros como treinamento e 
mídia  

      

Entender que o relacionamento entre fornecedor e o 
consumidor final é crucial 

      

Cumprir o cronograma de execução das atividades acordado 
entre fornecedor e consumidor final 

      

Cumprir o cronograma de execução financeira (orçamento) 
entre fornecedor e consumidor final 

      

 
8) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente) em relação à utilização de tecnologias 
de informações (estruturadas e não estruturadas) pelas empresas/condomínios na gestão dos 
serviços. 
 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Permitir analisar de gastos de compra       
Permitir analisar cliente       
Permitir monitorar processos       
Permitir monitorar equipamentos       
Ter volume de dados para melhorar o comportamento dos 
tomadores no processo de decisão 

      

Ter variedade de fontes de informação para o processo de 
decisão 

      

Ter velocidade de chegada da informação para a tomada de 
decisão 

      

Ter veracidade dos dados para o processo de tomada de 
decisão; 
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9) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente) em relação ao desempenho 
operacional das empresas/condomínios na gestão dos serviços. 
 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Ter pedidos completos atendidos       
Reduzir tempo do ciclo do pedido       
Estabelecer informação sobre a previsão da data de entrega 
dada no momento de colocação do pedido 

      

Reduzir a falta de estoque (stockout)       
Aumentar a eficiência da mão de obra       
Aumentar a pontualidade na entrega       
Ter CRM (Gestão do Relacionamento com Clientes) 
confiável 

      

Ter atenção às necessidades e interesses dos clientes       
 
 
10) Assinale com um ‘x’ o grau de discordância / concordância numa escala de 1 a 6 (sendo 
1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente) em relação à satisfação do cliente 
das empresas/condomínios na gestão dos serviços e logística. 
 

MEDIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Coletar retorno de cliente (reclamação, sugestão e elogio)       
Voltar a comprar da empresa        
Recomendar a empresa para um amigo       
Ter boa impressão da prestação de serviço       
Estar satisfeito com o atendimento em relação às reclamações       
Avisar antecipadamente atrasos de entrega de pedido       
Avisar sobre garantias de serviço em caso de falhas       
Tratar o cliente com confiança em situações de falhas de 
serviço 

      

 
 
Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Exemplo: algum 
item que é relevante para o desenvolvimento da gestão logística. Obrigado pela colaboração! 
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APENDICE C – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 
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APÊNDICE D - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA 

 

Prezado Sr...., 

Sou aluno do Curso de Mestrado em Administração de Empresas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e estou realizando uma pesquisa de trabalho de final de curso com o 
tema: “Gestão da Cadeia de Suprimentos de Serviços e Big Data Analytics: A Influência 
da Satisfação do Cliente”. 

Para tal, gostaríamos de contar com a (nome da empresa/condomínio) como uma das 
instituições a ser alvo de nossa pesquisa, por ser muito conceituada e respeitada nos cenários 
de negócios, apresentando desempenho diferenciado no seu mercado. 

Informamos que nosso trabalho não tem o intuito de coletar dados financeiros da empresa, 
sendo focado na opinião dos colaboradores sobre o tema em estudo, já que a metodologia se 
concentra na realização de entrevistas com executivos de posições estratégicas na hierarquia 
organizacional. 

Aproveitamos para declarar que manteremos absoluto sigilo sobre o conteúdo das 
entrevistas individuais, mesmo porque estas serão tratadas de maneira agregada e não 
envolverão qualquer tipo de diagnóstico da empresa. 

Para tanto, gostaria de marcar em futuro próximo uma entrevista, para a qual coloco-me 
à disposição visando oferecer maiores esclarecimentos sobre a pesquisa e para obter as suas 
orientações e indicações de datas e horários de sua conveniência.  

Informo que estou sendo orientado(a) pelo Prof. Dr. Roberto Giro Moori que poderá ser 
contatado pelo telefone 11-2114-8248 e pelo endereço: roberto.moori@mackenzie.br.  

 

Grato pela sua atenção, permaneço à sua disposição. 
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APÊNDICE E - PROTOCOLO DA PESQUISA 

Procedimentos a serem adotados nas entrevistas 

O roteiro básico: 

Deverão ser elaboradas duas versões, aquela para o entrevistado e a do entrevistador, com os 
seguintes detalhes: 

a) a do entrevistado deverá ser bastante simples, apresentando no topo a “questão de pesquisa” 
ou o “objetivo geral” (daí a necessidade de tê-los definido com bastante clareza e na linguagem 
que possa ser entendida por não acadêmicos), seguida das perguntas; 

b) a do entrevistador terá a mesma estrutura, mas poderá ter sub-perguntas, lembretes, sínteses 
de conceitos ou outras anotações para o caso de a resposta ser muito sucinta, esclarecer melhor 
a pergunta ou explorá-la mais eficientemente. 

Agendamento das entrevistas: 

Procure ser bastante objetivo quanto à maneira da comunicação inicial com o potencial 
entrevistado. Deixe bastante claras as seguintes orientações: 

a) a “questão de pesquisa” ou o “objetivo geral” do projeto; 

b) indicar que: 1. Não precisará mais que 30 minutos do entrevistado, 2. Que não levantará 
dados confidenciais ou mesmo informações contábil-financeiras da organização; 3. Que 
respeitará todas as reservas que forem estabelecidas pelo entrevistado e 4. Que o nome dele não 
será citado como um dos entrevistados. 

c) os procedimentos acima deverão ser adotados tanto nos casos de agendamento pessoal direto 
com o potencial entrevistado, assessores ou secretárias, quanto no caso de ser solicitada a 
entrevista por escrito. Nesse caso, utilizar a carta-padrão já disponível. 

d) caso seja solicitado antecipadamente o roteiro das entrevistas, este pode ser entregue 
pessoalmente ou acompanhar a correspondência escrita. 

Nas entrevistas: 

a) antes de iniciar as perguntas, entregar uma cópia do roteiro para os entrevistados e solicitar 
a concordância deles para as respostas, mesmo que o roteiro tenha sido encaminhado 
anteriormente. Isso é indispensável para o cumprimento da Ética na Pesquisa. Muitos o 
solicitam antecipadamente proforma ou mesmo se esquecem do que leram; 

b) após a concordância solicitar autorização para gravar a entrevista. Assim que consentida, 
retire o gravador de dentro da pasta, bolsa ou de algum outro lugar e procure colocá-lo na mesa, 
de maneira que fique muito pouco visível para não chamar a atenção do entrevistado. Isso não 
impede que o entrevistador também faça as suas anotações paralelas durante as respostas. 

c) caso não seja dada autorização para a gravação da entrevista, dizer que não haverá problema 
e colocar na mesa o bloco de papel (ter sempre à mão um novinho). Em seguida solicitar a 
compreensão do entrevistado para possíveis interrupções para as anotações das respostas.  

Notas: Esses procedimentos acima têm uma importância significativa para deixar o 
entrevistado “seguro do seu domínio”, evitando ele se sentir ameaçado, que resultaria em 
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respostas evasivas e de pouca utilidade. Não esquecer de testar o gravador antes da entrevista, 
verificando o nível da bateria, modo e espaço de gravação e conferir o seu funcionamento 
momentos antes de fazer as perguntas. 

d) LER cada pergunta tal como consta no roteiro. Caso haja alguma dúvida no seu 
entendimento, aí sim dar os esclarecimentos necessários. NÃO inverter o procedimento 
primeiro interpretando as perguntas, pois será introduzido um viés que poderá acarretar 
posteriormente a anulação de algumas ou de todas elas, pela não conformidade da resposta à 
sua essência. Deve se IGNORAR COLEGUISMO E AMIZADE quando se entrevistam pessoas 
das relações pessoais do entrevistador, pois este tem que manter o distanciamento como se fosse 
um pesquisador desconhecido. 

e) além da pergunta escrita outras poderão ser feitas, tanto para se obter maior riqueza de 
detalhes ou para explorar algo interessante que não foi contemplado pela pergunta, mas sempre 
conectadas ao tema da pesquisa. A versão do roteiro do entrevistador, contendo as suas 
anotações, poderá ajudar na ampliação do escopo da pergunta. Mas é preciso cuidado para não 
se adotar com frequência esse procedimento que ampliaria demais e dispersaria as respostas 
com depoimentos sem utilidade para o tema da pesquisa. 

f) ficar atento aos desvios da entrevista em relação às perguntas, pois é comum os entrevistados 
dispersarem as respostas para outros assuntos de interesse dele ou mesmo para fugirem delas. 
Procurar trazer, sempre, o entrevistado para o foco da questão, delicadamente. NÃO passar à 
próxima pergunta sem que considere esgotadas as alternativas para obter a resposta relevante 
para o tema. 

g) ao concluir as perguntas, solicitar ao entrevistado se tem algo mais a acrescentar. Se não 
tiver, desligar na frente dele o gravador e perguntar se tem alguma dúvida sobre a pesquisa, 
sobre o Mackenzie, etc.  

f) perguntar ao entrevistado se o nome da empresa/organização poderá ser divulgado como uma 
das participantes da pesquisa. Caso ele concorde, dizer que será enviada em seguida uma 
correspondência solicitando formalmente a autorização para esta finalidade. 

g) para finalizar, dizer que ele será convidado para assistir a defesa do trabalho e receberá o link 
para acessar o resultado da pesquisa pela Internet, bem como a sua publicação em forma de 
artigo. Agradecer pela atenção do tempo dispensado para a entrevista. 

Nota: Para efeito de garantia da qualidade de um estudo qualitativo recomenda-se submeter a 
transcrição da entrevista ao respondente para ele aprovar e/ou fazer reparos. Essa prática, 
contudo, pode esbarrar com o prazo para a conclusão da pesquisa pelo tempo de espera pelo 
retorno da aprovação das transcrições. De qualquer maneira, é importante que se busque adotá-
la para melhoria do padrão de qualidade dos trabalhos científicos. 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA E01 
 
Entrevistador - Bom estou com senhor Rafael Bernardes, síndico profissional já há mais de cinco anos a formação 
dele é Administração de Empresas e ele é síndico de alguns condomínios na região de Osasco e Zona Oeste de 
São Paulo a empresa que ele é sócio também já tem mais de cinco anos, uma empresa, microempresa com até 
dezenove funcionários com faturamento menor do que noventa milhões e a gente vai fazer essa entrevista para 
dissertação de mestrado cujo o tema é Gestão da Cadeia de Suprimentos e Serviços e Big Data Influência na 
Satisfação do Cliente, Senhor Rafael boa tarde. 
 
Entrevistado - boa tarde 
 
Entrevistador - gostaria só de entender um pouco deste trabalho do senhor e a primeira pergunta ela é sobre a 
gestão de serviços, eu queria compreender um pouco qual a expectativa que o senhor tem no momento da 
aprovação de um serviço, né então o senhor aprovou um serviço lá com o prestador qual a sua expectativa quando 
o senhor aprova este serviço? 
 
Entrevistado - bom, é...penso eu que a minha profissão ela exige uma...uma função um pouco mais ligada ao setor 
de compras e suprimentos, então a expectativa que a gente tem é a qualidade do serviço, uma alta performance do 
fornecedor mesmo que isso não seja possível quando a gente fala de serviço, a gente espera na medida do possível 
uma alta performance do fornecedor e em relação a produtos a gente espera que o prazo de entrega seja cumprido 
e que posteriormente a garantia também, é, seja, seja feito da maneira correta conforme é feita no contrato. 
 
Entrevistador - muito bem, aí depois que este serviço é executado né, normalmente os prestadores eles cumprem 
aquilo que foi combinado na aprovação, no ato da assinatura do contrato? 
Entrevistado - é nem sempre, eu vejo aí uma baita de uma deficiência, uma grande deficiência no mercado de São 
Paulo que às vezes, o.…a quantidade de fornecedor que não está apto para prestar aquele tipo de serviço, tem 
muita dificuldade nisso nos mandam uma proposta por exemplo 100% do pagamento após a entrega do serviço e 
no meio do serviço ele me pede uma parcela ou 30% do valor porque ele não soube gerenciar aquela prestação de 
serviço. 
 
Entrevistador - Uhum, entendi, muito bem, e esse, este serviço onde ele é executado eles entregam normalmente 
em ordem, limpo, sinalizado, durante a execução eles utilizam é quando, quando preciso né, EPI, sinalização, cone, 
como é o ambiente durante esta prestação de serviço e a hora que ele entrega esse serviço pronto para o senhor? 
Entrevistado - é este também é uma grande dificuldade porque se a gente não faz a nossa equipe, não faz o 
acompanhamento da prestação do serviço, o fornecedor a tendência dele é não utilizar o IPI é reduzir a qualidade 
de mão de obras e tal, economizar né, nesta prestação de serviço, então tudo depende da nossa gerência em relação 
ao andamento da obra, né no caso de uma obra, no caso de uma prestação de serviço então a gente sofre muito em 
São Paulo com isso, então a gente tem que fazer a gerência de uma fornecer o qual você já contratou pra não ter 
que fazer a obra em si ou a prestação de serviço, então a dificuldade é imensa, assim, na medida do possível eles 
utilizam todos os equipamentos a qual nós exigimos e muitas vezes a gente tem que colocar uma cláusula no 
contrato exigindo este tipo de situação, caso contrário a gente reduz a o pagamento através de uma multa né que é 
exigência legal , por exemplo itens de segurança, então a gente tem uma dificuldade muito grande em São Paulo 
com a qualidade da prestação do serviço sim e na maioria dos casos a gente tem que fazer o gerenciamento daquela, 
daquele projeto. 
 
Entrevistador - Uhum, e qual que é a expectativa do senhor, quando o senhor vai escolher um prestador de serviço, 
quanto a confiabilidade né, o que o senhor espera e como que o senhor trabalha pra, para chegar cada vez mais 
próximo desta sua expectativa? 
 
Entrevistado - é, aí você fez uma pergunta que realmente é também um grande obstáculo, porque quando a gente 
fala de confiabilidade, a gente fala do que, já de experiência com aquele fornecedor, a gente já fez testes, a gente 
já trabalhou com ele, e aí você, com essa confiabilidade você confronta a confiabilidade com a governança 
corporativa, né é difícil você aliar a confiabilidade com a governança por que, porque você por uma questão de 
transparência no processo você é obrigado a fazer cotações e a gente sabe que quando a gente fala em cotações o 
foco principal de uma cotação é conhecer preços e tentar reduzir custos para ele não perder performance não perder 
qualidade, quando você fala na confiabilidade você já sabe que tem fornecedores que trabalham bem e tem 
fornecedores que não trabalham tão bem e esses costumam ter um preço menor, então acho que esse confronto pra 
gente é muito, é muito ruim porque ou você escolhe um custo menor com a qualidade não tão boa ou você parte 
pra confiabilidade conforme o senhor falou que é experiência com aquele fornecedor e alta performance daquele 
fornecedor, a tendência é que você quer um serviço bem feito ou um produto muito bem entregue, ne, funcional, 
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então a gente se vê num paradoxo, a gente se vê num obstáculo, num confronto entre a prestação de serviço com 
confiabilidade, que isso quer dizer qualidade né, pensando em confiar no fornecedor a gente fala que esse 
fornecedor é apto ele tem uma performance e a gente bate de frente com a questão de custo, então geralmente a 
gente tem que saber equilibrar isso, porque o cara que eu confio ele tem uma boa prestação de serviço com custo 
mais alto do que aquele cara que nunca trabalhei e me vem com um preço menor para poder levar o serviço pra 
casa então a gente tem aí um impasse então normalmente a gente tenta fazer um equilíbrio entre custo benefício 
com aquele que a gente confia e aí abre se também uma brecha no nosso processo de governança por que a 
tendência é você falar, apresentar pra aquele cara que você confia com os custos que você tem e isso é um choque 
cultural. Não é a maneira correta de você trabalhar com governança corporativa hoje, 
1) Entrevistador - muito bem, então é.…a hora que senhor optou por esse, esse prestador, por esse provedor 
de serviço como que o senhor sente a receptividade por parte da sempre né, é como que eles te acolhem, como é 
que funciona depois né, por que a gente tem a…, nessa pré transação a negociação as tratativas e tal, assinou o 
contrato 
 
Entrevistado - certo 
 
Entrevistador - como que o senhor se vê? 
 
Entrevistado - hoje melhorou muito este quadro, antigamente, vamos falar antigamente, há seis anos atrás que a 
gente não estava vivendo esta crise política e econômica tão radical a gente tinha um desdém por parte do 
fornecedor né, ele vinha morno na negociação e depois do fechamento ele se tornava frio, então, isso daí o...gestor 
o administrador sofre, sofre porque você não tinha como exigir uma qualidade porque o serviço estava em 
abundância, hoje em dia não, hoje em dia reduziu a quantidade de serviços, então hoje eu vejo que a colhida dele 
desde a negociação até a entrega é bem quente, a temperatura é bem alta e a vontade de, de replicar os serviços e 
formar uma parceria é muito grande, então essa  é a parte boa da crise para nós que somos compradores ,hoje a 
gente tem serviços de qualidade até que de certa quantidade razoável e o fornecedor está fazendo de tudo pra se 
manter no jogo, então acho que a crise política econômica trouxe pra mim comprador né, que nada mais sou que 
um comprador, por que meu tempo é esse, para condomínios, eu vejo que aumentou sim a receptividade do 
fornecedor e aumentou aquela vontade de continuar prestando aquele serviço, por mais que a mão de obra não seja 
tão qualificada como a gente espera né, como é em outros países. 
 
Entrevistador - e com relação a sua percepção dos colaboradores no, no geral, lembrando que a gente está falando 
aqui de do serviço como um todo, portaria, limpeza, elevador, bomba e tal, como o senhor vê a empatia desses 
colaboradores na rotina do condomínio, não só com o senhor mais com os funcionários do condomínio, com os 
moradores como é que o senhor enxerga isso? 
 
Entrevistado -  a gente tem alguns degraus aí em relação a esse quadro, é sem um bom treinamento e 
acompanhamento da nossa parte eu acho que qualquer funcionário que trabalha com os serviços operacionais de 
rotina a tendência se você não supervisiona eles acabam reduzindo, a sua...como que eu posso dizer, seu nível de 
atendimento se acostumam com o serviço, é um serviço rotineiro é meio mecânico, então se você não tiver uma 
fiscalização, uma gestão sobre isso, você não tem um resultado tão bom quanto você espera, mais também 
utilizando o link entre aquela última resposta eu vi que melhorou sim a qualidade nos atendimentos por que hoje 
se não tem mais aquela abundância de colocação de recolocação do trabalho, você não tem tanto emprego posto 
isso os funcionários estão muito mais atentos em relação a permanência no seu cargo, então melhorou, melhorou 
com a crise, sempre que você tem uma redução na quantidade de empregos no mercado, você tem melhoria na 
qualidade do serviço que ninguém quer perder aquele emprego né, há seis anos atrás, qualquer palavra mal 
proferida pelo gestor o funcionário já ia pra outro emprego e três dias depois já estava empregado, hoje não é 
assim, mais, infelizmente. 
 
Entrevistador - entendi, muito bem e o senhor se sente hoje seguro com a prestação de serviço que o senhor tem 
nos seus condomínios.  
 
Entrevistado - em que, o que me explica melhor a pergunta?  
 
Entrevistador - é, é por exemplo. 
 
Entrevistado - segurança 
 
Entrevistador - é, é igual por exemplo, vamos falar de portaria  
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Entrevistado - certo 
 
Entrevistador - eu me sinto seguro com essa portaria eu sei que o processo está funcionando eu sei que não vai 
adentrar ao condomínio pessoas que não possam vir a causar algum mal aos condôminos, eu sei que a hora que eu 
ligar para a empresa que presta serviços de bombas vão me atender e não vou ficar sem água, a hora que tiver 
alguém que se acontecer de ficar preso no elevador a empresa vai me atender com tempo né, esta questão é de eu 
ficar tranquilo no final de semana por exemplo né. 
 
Entrevistado - são, é assim, é um quadro um pouco mais ao, um pouquinho mais complexo que uma simples 
resposta sim ou não, existem tipos de atuações ou tipos de nichos no ramo de atuação dentro do condomínio que 
eu sinto mais seguro, né, é o caso de portaria por exemplo hoje eu me sinto muito mais seguro, porque hoje os 
contratos são raros e as empresas não estão fechando muitos negócios então eu vejo que existe um cuidado muito 
maior com seu cliente, mesmo eu posso dizer pra empresa de limpeza por exemplo, não posso dizer, por exemplo 
o mesmo com a empresa de elevadores, porque, porque o nível de treinamento dos funcionários de elevadores é 
muito elevado, tem que ser, você tem que ter especialistas atendendo os condomínios é um exemplo tá, e eu vejo 
que as empresas de elevadores perderam muito dos seus funcionários devido à crise e a perda de contratos por 
preço, então hoje o nível de atendimento está um pouco mais demorado. Por exemplo, no elevador, que é um 
profissional de, de com treinamento muito mais complexo do que uma portaria, então hoje eu vejo que em alguns 
pedaços do...condomínio eu ganhei e outras eu perdi, em qualidade eu nem digo, mais em relação a velocidade no 
atendimento. 
A tendência das empresas neste tipo de prestador por exemplo o próprio controle de acesso que exige um nível do 
seu funcionário, que exige um nível de experiência muito maior, porque senão não consegue atender, eu perdi 
performances com esses fornecedores, vamos dizer que são fornecedores mais complexos, com nível de atuação 
mais complexa, elevadores, controladores de acesso, até mesmo as administradoras reduziram o quadro de 
funcionários devido à crise, então se tem essa redução de velocidade, agora portaria, limpeza, serviços de pequenas 
obras, pequenos reparos e venda de materiais aumentou muito a performance, então acho que depende muito do 
tipo de atuação do mercado que você se refere 
 
Entrevistador - entendi 
 
Entrevistado - vai depender do tipo de serviço que a gente está falando. 
 
Entrevistador - exato, não é uma resposta, assim genérica. 
 
Entrevistado - só é possível se você tem uma resposta para todos os mercados que a gente atua.  
 
Entrevistador - muito bem, é quanta as instalações da empresa, aos aspectos tangíveis, as ferramentas que utilizam 
né, imagina que eu estou falando o que 50% das despesas a gente está falando portaria, limpeza e tal. 
 
Entrevistado - é, os maiores ofensores são esses.  
 
Entrevistador - então imagina que, como o senhor vê aquilo que é tangível, uniforme que eles utilizam, as 
ferramentas que ele tem, a apresentação dos funcionários, é.…a própria disposição da empresa, veículos, tangível 
como um todo, olhando como o todo como prestador de serviço, como o senhor vê esses aspectos? 
 
Entrevistado - há...uma pergunta bem interessante e agora que você fez ela eu parei pra pensar, que reduziu muito 
a qualidade dos uniformes, reduziu a marca dos veículos, reduziu muito a marca das próprias ferramentas que 
qualquer um utilizem no mercado e isso com certeza é um sinal de redução de custos por que antigamente a gente 
tinha aí os uniformes sempre de algodão hoje não, né os sobre tudo antigamente era de alta qualidade pro frio não 
precisava de outra blusa por baixo hoje são feitos de pano o sobre tudo, então você vê que reduziu muito a qualidade 
de uniformes, a qualidade do seu sapato, dos veículos que os prestadores, por exemplo as empresas de segurança 
utilizam, antigamente vocês tinha carros sedan, hoje você tem Uno, Movi no máximo isso você pode ver o reflexo 
na própria rua, são carros mais econômicos, são carros mais compactos, são carros mais baratos, é...a própria 
questão de todo o tipo de ferramenta, vamos falar em guarita, ombrelone, a qualidade deste tipo de material reduziu 
radicalmente, talvez seja reflexo da crise sim , a famosa redução de custo  
 
Entrevistador - uhum 
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Entrevistado - então é uma pergunta bem pertinente, a marca dos materiais eu lembro que antigamente eu lembro 
que os as pessoas de obra utilizavam o hilt hoje só equipamento da China, então reduziu bastante a qualidade do 
ferramental, dos bens tangíveis que o cara utiliza para a prestação de serviço.  
 
Entrevistador - e você acha que esta redução se estende para prestador de serviço de portão, interfone, antena, 
elevador, bomba, jardim. 
 
Entrevistado - é...aí já não posso entrar tanto nesse mérito porque eu desconheço os equipamentos em seu detalhe, 
posso acreditar que sim, mas eu não posso afirmar, porque é um nível técnico muito detalhista que a gente que 
contrata não tem essa, essa capacidade técnica de responder esta pergunta, é se você for ver a tendência do mercado 
acredito que sim, né mais eu não posso afirmar porque eu desconheço o que é uma peça boa de elevador e uma 
peça não tão boa, nível de conhecimento técnico muito restrito né, então não é uma pergunta que eu possa 
responder. 
 
Entrevistador - muito bem, e olhando num contexto geral né, das necessidades do condomínio que o senhor acredita 
que seja ideal num condomínio e aquilo que as empresas de serviço te apresentam né, é...você acha que existe no 
mercado de serviços é o melhor pro condomínio e está de acordo com sua expectativa ou, ou o senhor tem aquela 
relação que imagina, a gente tá falando de empresa de telefonia né, que você não tem muito pra onde correr, então 
vai essa mesmo, como que o senhor identifica isso? 
 
Entrevistado - eu concordo com o que você falou, esta pergunta ela tem uma resposta que é muito simples, o 
culpado por outros fornecedores não entregarem o material dos serviços é minha comprador, né porque aquela 
obsessão por redução de custo, sempre pagar o menor preço obriga os fornecedores a reduzirem a qualidade da 
sua mão de obra e até do seu material, então eu acho que é uma, uma...cadeia alimentar muito agressiva e boa parte 
do que elas não entregam é culpa do próprio tomador, por que ele quer a famosa analogia classe B, ela quer o 
melhor carro, que é o carro, mais bonito, mais potente e um carro que seja econômico que pagar o menor preço 
pelo veículo, então a culpa dessa qualidade é nossa. Você faz um paralelo por exemplo eu posso fazer isso uma 
empresa que eu já trabalhei por exemplo a Natura, pouco importava,né não que não seja importante, eu trabalhava 
na Natura então o foco ali era altíssima performance dos seus fornecedores, nem que necessariamente a gente 
trouxesse o pessoal da Europa, então o que eles queriam era uma performance acima do, da, da média, eu diria que 
a performance que eles procuram, quase absoluta, quase perfeita, então depende muito do quanto você quer investir 
nesta performance.  
É...vamos dar um exemplo tá é...sistema de aquecimento de piso de um dos proprietários desta empresa que eu 
citei é, ali você precisa de um nível de equipamento de alta performance, então você vai contratar o que há de 
melhor no mercado e aí você vai ter equipamentos e profissionais de alto calibre por que você está investindo 
muito e a sua expectativa é altíssima, então existe fornecedores para cada tipo de mercado, o nosso tipo de 
fornecedor, né de acordo com a crise aumenta a inadimplência e tem que saber equilibrar muito bem e no fim das 
contas você tem que investir pouco e seu retorno também vai de acordo com o que você está investindo é 
impossível você ter o menor custo com a maior qualidade, isso é impossível né, ou a qualidade não tá intimamente 
ligada ao custo, mas a relação deles é bem óbvia no que está intimamente ligado, eu já trabalhei com fornecedores 
de altíssima performance pagando o menor custo, mas a relação custo benefício existe sim e você tem que saber 
equilibrar ela. 
 
Entrevistador -  então você acha que a atuação dessas empresas ela está alinhada aquilo que o senhor como o 
cliente espera, ela está alinhada a essa expectativa. 
 
Entrevistado - está alinhada, porque se você, a partir do momento que você topa a fazer dez cotações de um mesmo 
tipo de serviço a sua busca por equilíbrio sócio econômico que é o famoso custo benefício mesmo, então está 
alinhado se eu quero pagar o segundo menor preço ou o terceiro menor preço eu sei que a qualidade do serviço 
não será tão boa como uma empresa de calibre, é mas tá alinhado sim, acho que a expectativa tende ao problema 
financeiro de todos os condomínios de todos os brasileiros. 
 
Entrevistador - legal. e quando a gente fala dos processos disponíveis por ela, é deixa eu só consegui tangibilizar 
esta questão, quando por exemplo a gente vai…no sei lá, serviço de internet por exemplo, há a internet caiu existe 
um processo, você liga, ai você, internamente a empresa tem os departamento, ai você abre uma O.S ai, é só, existe 
alguns processos cada empresa tem o seu né, essas processos dessas empresas que prestam hoje serviços pro seus 
condomínios, senhor que...que eles é...atendem aquilo que o senhor necessita em forma de processo, o processo é 
fácil, o senhor utiliza a tecnologia imagina, não sei se fui claro na pergunta.  
 
Entrevistado - sim, sim, quais são os passos a passo dos atendimentos dependendo do tipo  
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de serviço, eu acho também que a gente precisa montar uma escala de resposta se você for pensar em provedor de 
serviços de internet, provedor de serviços de telefonia, provedor de tv a cabo você tem sim, uma...uma qualidade 
de tecnologia que é o que você espera e é o que decide pelo mercado em quanto menor for o fornecedor, mais 
simples é a forma de você ter essa resposta em relação a qualquer tipo de situação não vou nem falar problema 
mas quanto maior a empresa, mais informatizada com processos às vezes até mais burocráticos elas, elas não 
oferecem, isso não acontece com a empresa de pequeno porte, a empresa de pequeno porte você liga pro dono e 
fala algum problema, a empresa de médio porte você fala com supervisor, gerentes e se possível, se necessário 
você fala com o dono, agora empresa de grande porte ela precisa de procedimento, então eu  acho que é 
uma...depende muito do tamanho da empresa em relação desses processos de atendimento, seja de problema, seja 
de críticas, sugestões enfim é, então dependo do tamanho da empresa, eu acho que essa pergunta você responde 
ela em escalas, quanto maior a empresa maior número de funcionários, mais processos definidos você tem, quanto 
menor a empresa mais próximo você é do proprietário da empresa então a resolução as vezes é mais rápida, mas 
às vezes pode não ser pela falta não honrar, mão de obra, enfim de condições da empresa. 
 
Entrevistador - legal  
 
Entrevistado - é o acesso a diretoria da empresa, quanto menor é mais rápido, mas quanto maior melhor os 
processos em relação aos seus procedimentos né e passo a passo. 
 
Entrevistador - muito bem, é.…com relação ao tempo que essas...é claro que vai depender do serviço em si, cada 
um tem um, uma, uma sensação de tempo, é se o cara está preso no elevador, se você demorar uma hora é diferente 
você demorar uma hora por exemplo para fazer, para podar algumas folhas das plantas e tal, o tempo ele é muito 
subjetivo né, mas de uma maneira geral na sua expectativa o tempo para a resolução dos problemas ele está de 
acordo com aquilo que o senhor espera?  
 
Entrevistado - é muito relativa também essa questão eu vou dar um exemplo meu elevador parou o contrato me dá 
uma hora de SLA, esse SLA normalmente é cumprido, agora meu elevador parou num dia de queda de energia da 
região o meu SLA não será cumprido obviamente pelo excesso de chamados é...mas na medida do possível estou 
satisfeito sim com o mercado com relação a esse tempo de resposta, mas como a gente tá falando de processos, e 
sempre por trás desses processos a gente tem a parte de ser humano tudo pode dar certo ou tudo pode dar errado, 
mas no geral estou satisfeito sim com o tempo de resposta de todas as empresas a maioria delas.  
 
Entrevistador - legal, é a gente tá falando aqui da gestão de serviços logístico né, é...como essas empresas olhando 
agora um pouco não só pro serviço em si mas pro suplemento como um todo o senhor compra material pra piscina, 
limpeza, produtos o senhor usa no estoque normalmente lâmpada esses produtos de rotina né, como que o senhor 
vê é….essas, esses serviços de entrega por exemplo de agilidade, por que veja a gente sai um pouco deste serviço 
execução em si, mas esse serviço de entrega quando o senhor faz uma compra, como funciona? 
 
Entrevistado - eu vi um aumento de performance em relação as entregas nos últimos anos, é o que eu vi um 
aumento de performance nas entregas né, a velocidade aumentou muito exponencialmente ainda mais diante da 
crise dos Correios né, os Correios eles entraram numa crise de qualidade né, de atuação muito grande e isso 
proporcionou o que,  proporcionou a concorrência o livre mercado, fez com que as velocidades nas entregas 
aumentassem, exceto itens que dependem da alfândega né, aí tá falando de uma questão burocrática, eu vou te 
falar que 60% do que compramos hoje dependem diretamente do envio externo né, o envio Internacional, os outros 
40% são os tops que estão aqui dentro do Brasil, nós estamos falando de fabricação de produtos né? 
 
Entrevistador - uhum 
 
Entrevistado - se for falar nisso acho que aumenta essa taxa esse percentual, mas o.…a questão da entrega ela 
aumentou muito sua performance, mas não dependem da burocracia de produtos internacionais aí sofrem um 
pouco.  
 
Entrevistador - se for empresas que não necessitam por exemplo de correio, que ela mesmo que entrega ou usa 
algum transporte. 
 
Entrevistado - a performance está muito boa,  
 
Entrevistador - está né? 
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Entrevistado - tá muito rápido, pelo menos no meu ponto de vista e eu sou um comprador de grandes quantidades, 
eu compro de tudo, qualquer coisa que você imaginar eu estou comprando, eu compro desde sistemas hidráulicos, 
elétricos e materiais de escritório, materiais de….então depende muito do, do...tipo de produto, mas eu vejo uma 
melhora sim nos últimos anos quanto a isso, antigamente a gente dependia muito dos Correios e os Correios nos 
tratavam como eles queriam quase uma estatal, não sei se chega a ser quase uma estatal de ser algo de uma 
economia mista, não entendo dá denominação de uma...dos Correios, mas melhorou bastante. 
 
Entrevistador - legal, agora é o senhor acha que as empresas prestadoras de serviço elas estão empenhadas para 
desenvolver relacionamento harmonioso são proativos com seus clientes, existe você percebe esse empenho?  
 
Entrevistado - não, eu percebo esse empenho da gerência, supervisão e diretoria só que eu acho que tá ficando 
muito confuso essa relação entre eles os próprios funcionários né, e culpa nossa também da classe B, famosa classe 
B ela ferra, ferra a economia porque se você reduz seus preços obviamente este custo tem que ser cortado em 
algum lugar aí, normalmente o empregador vai cortar isso de seus próprios funcionários que são seus maiores 
é...vamos dizer ofensores dentro do seu preço da sua condição de preço, então eu vejo que hoje os empregadores 
voltam a década de oitenta, reduziram os seus custos e quando eu falo de custo vai direto no funcionário, quando 
você não trata bem seu funcionário, seu funcionário não trata bem seu cliente então é um efeito dominó bem 
perigoso que a gente tá vivendo hoje. 
 
Entrevistador - muito bem e.…existe esta preocupação deles quanto ao pronto atendimento a.…cliente solicitou 
preciso resolver isso na hora, o senhor acha que existe essa preocupação? 
 
Entrevistado - existe, eu acho que este está sendo um diferencial hoje no mercado da prestação de serviço, você 
não deixar mais seu cliente esperando, a velocidade das informações é muito alta hoje, antigamente male má lia 
um e-mail. Não sei se você se lembra...isso há doze anos atrás que não tinha telefone e e-mail e a questão do uso 
do celular hoje e diversos meios de comunicação, aplicativos enfim hoje a velocidade está muito maior em relação 
ao que era na década passada por exemplo. 
 
Entrevistador - tá, e ainda falando em desempenho da cadeia de suprimentos e serviço, a gente trabalha com gente 
e a sabe que tá sugestivo a falhas durante o processo de execução dos serviços, como é que você vê este processo, 
quando há necessidade do retrabalho né, a...o prestador fez um serviço que não tá contente, eu fiz uma reclamação, 
como é que eles se posicionam nesse momento ou na  garantia né, que o senhor logo no começo falava da 
confiabilidade das empresas, como é que funciona essa questão da garantia, como eles trabalham, como é que o 
senhor vê isso, esse comprometimento no retrabalho? 
 
Entrevistado - é hoje a crise faz com que o fornecedor mesmo que ele tenha prejuízo naquele tipo de serviço, pra 
não perder a chance de prestar novamente este serviço a gente tá muito mais flexível em relação a isso, no auge da 
nossa economia era Lula né, por mais que a gente odeia falar isso né, todo mundo tem preconceito em relação a 
essa época que a gente viveu a gente estava no auge da produtividade e isso também não foi tão bom pra prestação 
de serviço é o fornecedor era mais arredio em relação a sua garantia ou a preocupação de manter o cliente que ele 
tinha em abundância e o hoje em dia mudou um pouco hoje o medo, receio de não fazer novos negócios faz com 
que o fornecedor esteja mais atento a este feedback, a esta resposta as garantias ao próprio retrabalho. 
 
Entrevistador - muito bem, entrando um pouco na parte do...do Big Data Analytics, né...é.…o senhor acha que 
essas empresas elas têm um grande número de informação do condomínio né, específico, isso facilita o processo 
de venda e marketing, eles ligam para o senhor por exemplo para oferecer aquilo que o senhor realmente precisa 
com base nestas informações que eles têm? 
 
Entrevistado - não, ainda não, acho que o nosso sistema de Big Data ainda é mundial ainda não atingiu esse nível 
ainda, a gente tá vendo a ponta do Iceberg, eu estou achando no meu ponto de vista a gente tem sim todas as 
informações mas há dificuldade ainda de me oferecer tudo aquilo que eu quero eles ainda estão muito confusos 
com isso, eles tão trabalhando muito...vamos dizer no varejo eu pessoa física recebo o tipo de produto que eu quero 
através do Big Data pela indicação do produto né, através das minhas pesquisas né, próprio e-mail, próprio google 
enfim mais eu acho que ainda não atingiram, o Big Data não atingiu o nível de maturidade é com esse nível de 
detalhe, eu vejo que eles têm muita facilidade pontualmente, vou dar uma exemplo, uma pesquisa de um celular 
eu sou bombardeado em todas as redes sociais inclusive no e-mail me apontando onde tem a melhor promoção, 
agora quando a gente fala de uma gestão da empresa de uma cadeia de suprimentos e compras dentro do 
condomínio ou seja dentro de uma empresa grande a onde o nível de complexidade dos fornecedores dos tipos de 
serviços eu acho que p Big Data não atingiu este nível de performance, hoje ele me oferece pontualmente o tipo 
de produto que eu quero, então eles tem todas as informações mais ainda o programa de dados está ainda restrito 
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a palavras chaves, acho que a inteligência artificial do Big Data ainda não atingiu o nível amadurecimento que o 
mercado precisa. 
Vou dar um exemplo, é os tipos de serviço que um condomínio precisa eles tão muito, são muito...como eu vou te 
explicar isso...é...não existe uma rotina na minha compra, então quando eu não tenho uma rotina dificilmente o 
Big Data consegue me atingir e quando eu não tenho uma pesquisa simples de um produto específico com aquele, 
com aquela característica, muito...é...muito...como é que eu posso, muito detalhista não me atinge, por exemplo os 
tipos de serviços que eu dependo dentro do condomínio eles têm sua característica própria e não se repetem...então 
o Big Data ainda não conseguiu me enviar empresas, indicações de empresas de pintura de fachada  por exemplo 
por que não é um produto específico, tem uma...especificação fixa então tem muita deficiência ainda, o Big Data 
tem muito a crescer em relação a isso ainda, a inteligência artificial não consegue pegar nessa colcha de retalhos 
que é o dia um nível de informação que eu preciso, então vou dar um exemplo de novo, se eu precisar comprar um 
tipo de equipamento notebook se eu estou cotando, o google ele consegue me atingir, agora se eu preciso de uma 
mão de obra específica é...como tratamento de piscina, é...pra uma obra né eu acho que isso é muito necessário ou 
produtos de insumo de obra civil ele consegue só me acertar através de banco de dados de empresas Leroy Merlin 
vamos dar exemplo de Americanas, vamos dar exemplo Joli, Telha norte, mas ele não consegue me dar uma de 
prestação de serviços que eu preciso. 
Então eu condomínio o Big Data ele pouco me ajuda, ele pessoa física Rafael ele me ajuda bastante, que hoje eu 
tenho uma...eu consigo reduzir o meu custo radicalmente com apenas uma pesquisa na...no google e durante as 
próximas semanas eles vão me bombardeando extremamente com aquilo que eu pesquisei ou eu falei perto do 
celular. Agora para a gente que está dentro de uma...contratação que é mais complexa o Big Data não chegou nem 
perto de poder nos ajudar. 
 
Entrevistador - está, então são duas coisas que, que pelo que eu entendi, então por exemplo o Big Data utilizado 
pelas grandes empresas né o google por exemplo ele auxilia nos produtos ou até mesmo em alguns serviços 
específicos.  
 
Entrevistado - sim 
 
Entrevistador - voltado para a pessoa física por exemplo 
 
Entrevistado - exato  
 
Entrevistador - está, mas quando você procura serviços maiores para condomínios por exemplo  
 
Entrevistado - mais complexos com as suas particularidades  
 
Entrevistador - você acredita que nem o google tem assim 
 
Entrevistado - capacidade, acredito que não 
 
Entrevistador - é  
 
Entrevistado - o máximo que ele pode me fazer é indicar empresas que possuem aquela palavra-chave, mas eu 
acho que pra gente que faz compras isso pouco importa, pouco nos ajuda, porque a ideia de você fazer uma cotação 
de um serviço complexo é conhecer a fundo aquele mecanismo que eles oferecem e hoje por exemplo a...o google 
ele consegue me indicar se eu procuro empresa de portaria, tudo que é de portaria bem posicionada no ranking 
deles, daí me dá este resultado para comprador o Big Data não auxilia muito não, mas pessoa física sim, a redução 
ela é radical porque o google vai buscar todas as ofertas que você tem lá, aí ele me bombardeia com informação 
agora a nossa complexidade de um condomínio pode não parecer mais ela é bem semelhante ao sistema de 
hotelaria, então você nunca sabe com o problema que você vai lidar como infraestrutura, nunca vai prever este 
tipo de situação e se a gente mesmo tem esta dificuldade eu imagino que o Big Data não vai nos ajudar tão cedo.  
 
Entrevistador - muito bem, e o senhor acha que as empresas que prestam serviços para o senhor hoje, elas têm 
informações suficientes para te atender é por exemplo né, ah...empresa de elevador teve um problema ele tem a 
base de dados lá na empresa, ele já vem com uma solução pronta ou você acha que ele vem, meio vamos ver o que 
aconteceu depois é depois? 
 
Entrevistado - é bem isso, é vamos falar de elevador que eu acho o sistema mais complexo que a gente tem no 
condomínio e é o que exige mais segurança, em segundo lugar você tem o sistema ai de bombas né, sistema de 
pressurização enfim de transporte de água, acho que são estes dois sistemas que são mais complexos e depois em 
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terceiro lugar não menos importante é o controle de acesso é então se a gente pegar esses três, estes três 
equipamentos né, eu acho que quem tá na ponta do atendimento em relação ao nível de informação que possui é o 
controle de acesso, por uma questão que eles trabalham com softwares o hardware não é algo tão difícil de você 
lidar, mais é hoje por exemplo a empresa de elevador é bem o que você falou, vamos ver o que está acontecendo, 
tanto a empresa de...que tem um sistema bem mais inteligente que o de bombas né, seguido pelo elevador e último 
o controlador de acesso, mais eu acho que ainda também não estão com essa...com esse nível de...é performance 
em relação de atendimento, eles não conseguem entender e não conseguem diagnosticar on line por exemplo que 
já seria um grande pulo pra empresa de elevador acessando o computador ele já saberia me dizer qual é o meu 
problema e isso evitaria a própria visita do fornecedor, o atraso no seu envio de peças, então acho que ainda não 
estão preparados pra isso, tal qual é eu acho tudo depende, nem depende do Big Data ai, acho que depende mais 
de um controle , controle de disco on line, é uma forma de monitorar isso em tempo real de um local que não seja 
o físico, então acho que pouco isso depende do Big Data. 
O Big Data ele tá mais preocupado em encontrar aquilo que você quer comprar no final é isso né, hoje o Big Data 
ele tá muito focado nas compras diretas e não tá tão preocupado em análise caso a caso, então a gente tem muito 
que evoluir primeiro, eu acho também que essa evolução não vai vir, isso é mais uma questão sistêmica do próprio 
fornecedor em reduzir seu custo fazendo uma verificação on line daquilo que pode estar dando problema, também 
tem um custo isso, então é...perfeitamente a gente entende que é quase impossível isso hoje pra nossa economia. 
 
Entrevistador - muito bem, ainda com relação ao Big Data, né é...o senhor acha que pra manutenção preventiva a 
identificação de possíveis problemas né, então a gente tem por exemplo a parte de engenharia, existem uns 
instrumentos que você mede por exemplo o live, vou usar este termo, não é minha praia engenharia, imagina o 
senhor tem alguma fissura em determinado local e coloca algum equipamento lá, ela vai medir diariamente ou até 
mesmo em cada minuto ou segundo tal, se aquele local está se afastando, o senhor atende? 
 
Entrevistado - entendi  
 
Entrevistador - as bombas por exemplo você tem informação o tempo inteiro se elas estão trabalhando na 
performance que elas deveriam, a como um controle de acesso eu tenho informações sobre o fluxo no final de 
semana por exemplo, o senhor acha que se as empresas utilizam se mais essa questão é.…isso teria impacto no 
condomínio com a relação à velocidade da solução né. 
 
Entrevistado - total. 
Entrevistador - a variedade no tipo de solução, volume, essa informação sendo a mais verdadeira possível o senhor 
acha que melhoraria esse desempenho? 
 
Entrevistado - muito, aí sim eu vejo uma aplicação prática no Big Data, o Big Data nada mais é que a reunião de 
informações dos indicadores que você tirou e você usa para aquilo que você quiser, então eu acho que sim, esse 
nível de evolução você já encontra em condomínios de alto padrão altíssimos do padrão à onde o único 
monitoramento do. Da sua rotina ele é muito mais sistêmico do que o monitoramento humano, monitoramento 
humano ele é corretivo, a gente ainda não pode ter esse acesso, porque é um acesso caro, mais eu acho que é...o 
próximo passo pra você fazer manutenção preventiva de um condomínio por exemplo, seja no sistema de bomba, 
seja no sistema do nível d'água né, um sensor que fala qual é o nível que tenho dentro das minhas caixas, um sensor 
que fala qual é o problema exato que está acontecendo no meu sistema de bombas, mesma coisa serve para o 
elevador, porque aquele elevador será que é um fio, será que é problema de placa, então eu acho que a gente teria 
uma performance sim seria a própria, hoje vamos...vamos fazer um paralelo aí, com a linha de produção de fábrica 
né, onde você reduz extremamente a sua mão de obra humana e substituiu por máquinas e software, eu acho que 
essa mudança também dentro do condomínio vai trazer uma redução de custos radical, uma entrega de velocidade 
muito acima do que a gente tá acostumado hoje, mas eu ainda acho que nós ainda não temos a capacidade de 
investir no nível de sofisticação desse Big Data que seria, um Big Data, vamos dizer um Big Data individual 
é...qual o nível de temperatura pra sua piscina, onde seu filho saiu no controle de acesso que hora ele deixou a 
pegada naquele ambiente, eu vou acessar a câmera do ambiente que ele está e isso é o futuro, mas muitos 
condomínios ainda não atingiram este nível de sofisticação e você tem o problema que você teria a colcha de 
retalho sistêmica dentro do seu condomínio, porque a mesma empresa que vai fazer a verificação do seus 
problemas do elevador, não seria a mesma que faria das bombas, não seria a que faria do controle de acesso, acho 
importante uma unificação de todos esses painéis pra eu poder dentro de um próprio painel verificar como que 
está meus elevadores quando eles estão parados, quando as lâmpadas estão funcionando, se o sistema de água está 
mandando água pra minhas caixas, o nível da caixa d'água, temperatura da minha piscina, onde está meu filho 
dentro da área comum seguido pelos passos que deixou pelo botão ou digital e aí eu consigo acessar aquela câmera 
no ambiente que está meu filho, deixando é...me proporcionando mais segurança no meu dia a dia, é...quais 
quantidade de fornecedores entraram no meu condomínio, quanto tempo que eles ficaram aqui dentro, né, se foi 
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Net, se foi Vivo se foi Claro então este mapeamento seria importante para um gestor, seria imprescindível, seria 
um grande diferencial dentro de um nível de segurança, não só de segurança física ou patrimonial mas também a 
segurança dos outros processos com relação a atividade dos resultado, e isso o que você falou as vezes eu não 
tenho certeza se o que o fornecedor está falando é real, se eu tivesse um sistema que fizesse a medição, se realmente 
foi um disjuntor que queimou, se foi um componente da bomba, quais os componentes dos elevadores estão dando 
erro, talvez eu reduziria e até não contaria com a transparência humana e sim com a transparência sistêmica. 
Entrevistador - legal, aí a gente vai para a última etapa né, que é com relação a satisfação, talvez até alguma 
pergunta uma ou outra volte em algumas outras questões que a gente falou é.…quanto a satisfação então em relação 
aos serviços, olhando de uma maneira geral, o senhor acha que o serviço prestado e a sua expectativa o senhor 
acha que está suprindo então, pela nossa conversa aqui.  
Entrevistado - agora não entendi a pergunta. 
Entrevistador - o senhor acha que os serviços que são prestados, o senhor enxerga que os serviços prestados eles 
e entregue para o senhor ele está de acordo com aquilo que você espera? 
Entrevistado - não, a gente tem sempre uma expectativa gigantesca em torno de qualquer tipo de serviço pessoa 
física ou jurídica não importa o processo que você está envolvido, mas ele nunca entrega o que a gente imagina 
né, as comparações com o primeiro mundo sempre são feitas é mais do histórico que nós temos aqui na nossa na 
nossa cultura entrega o básico.  
Entrevistador - está...e o senhor acha que o preço que eles praticam está de acordo com aquilo que é entregue e o 
que foi combinado? 
Entrevistado - eu acho que sim, é que eu também não posso como é.…a minha busca pela redução de custo entregar 
exatamente o que eu busquei, então está dentro da expectativa sim, mas sempre pode melhorar é uma questão, mas 
é.…uma questão mais como posso dizer...é mais uma questão de expectativas sempre ser alta. 
Entrevistador - quanto que eu pago, quanto que eu tenho. 
Entrevistado - é.…, mas em relação ao que eu pago é entregue sim. 
Entrevistador - legal, e.…depois que este serviço é realizado é efetivado estas empresas elas costumam ouvir os 
senhores com relação a compreender qual foi a sua satisfação? 
 
Entrevistado - não, não, não isso aí não existe, acho que em nenhum dos mercados que a gente atua, uma 
preocupação com o meu feedback é muito baixa, eu acho que o perfil do profissional brasileiro hoje é muito omisso 
em relação a isso é não vejo ninguém preocupado com o retorno que eu tenho da minha satisfação, sempre tem 
algumas empresas que fazem ligações, pesquisa de qualidade, mais eu acho que a pesquisa de qualidade deveria 
ser levada mais a sério no Brasil.  
Entrevistador - uhum, legal, e só para a gente finalizar né olhando seus prestadores hoje igual o senhor falou 
acredito que exista uma conformidade o senhor leva os prestadores para onde o senhor vai porque o senhor confia, 
hoje o senhor indicaria estes prestadores de serviços para colegas de trabalho do senhor, para outros síndicos ou 
até mesmo pra familiares, o senhor indicaria seus prestadores? 
Entrevistado - eu costumo indicar sim aqueles que me satisfazem, inclusive aqueles que recebem a minha 
expectativa eu costumo até levantar a bandeira deles para espera de um pedido de indicação eu mesmo já faço esta 
indicação, mas é muito raro eu tenho um fornecedor que já me dá este nível de satisfação tão grande a ponto de 
por exemplo de pegar e indicar para os grupos de síndicos que eu tenho é bem raro mais pode acontecer. 
Entrevistador - legal, então tá ok senhor Rafael a gente vai fazer depois a transcrição da entrevista né, eu vou retirar 
as partes que mais chamaram atenção e após o término do trabalho a gente vai disponibilizar pro senhor a gente 
vai ouvir também outros síndicos, outros prestadores de serviços alguns zeladores e dentro desse emaranhado de 
ideias e de exclamações a gente vai buscar concluir este trabalho que envolve a gestão da cadeia de suprimentos e 
serviços o Big Data e como que o cliente tem se tornado, qual a sua satisfação neste mercado, muito bom agradeço, 
obrigado. 
Entrevistado - obrigado.   
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA E02 
 
Entrevistador - Bom dia, estou aqui com o senhor José Roberto, senhor José Roberto é síndico profissional quanto 
tempo senhor José Roberto nesta função? Entrevistado - de síndico vinte e cinco anos, profissional cinco anos. 
Entrevistador - cinco anos, e qual a sua formação? Entrevistado - engenheiro eletrônico. Entrevistador - engenheiro 
eletrônico, quanto tempo o senhor está na função de síndico o senhor acabou de dizer vinte e cinco anos é isso? 
Entrevistado - é Entrevistador - quanto tempo o senhor tem a sua empresa existe a empresa de sindicância? 
Entrevistado - a empresa de sindicância ela existe oficialmente vamos dizer cinco anos, dedicado né. Entrevistador 
- Uhum, está é uma pequena empresa tem até dezenove empregados? Entrevistado - sim, exato, na realidade tem 
quatro assistentes. Entrevistador - quatro assistentes 
Entrevistador - pois bem a gente vai começar aqui seguir a ordem das questões agora, o senhor da qualidade de 
síndico qual que é a sua expectativa no momento da aprovação de determinados serviços que vai ser realizado nos 
seus condomínios, o que o senhor espera do seu fornecedor? 
Entrevistado - primeiro feito toda a análise da empresa, análise de contrato combina se a forma de gestão deste 
contrato, o que que é, número de visitas, o escopo do trabalho, quem são os funcionários que vão fazer, como vai 
ser controlado e o final é qual o resultado, este resultado vai trazer previsibilidade dos próximos meses sobre 
manutenções, sobre pontos de atenção e ele pode trazer problemas que aconteceram no passado, no mês anterior 
ou nos anteriores que nos vão dar a conduta a ser seguida nos próximos meses pra isso, eu já posso até 
complementar pra isso é o que a gente chama de manutenção preventiva, então quando você estabelece a 
manutenção preventiva qual é o objetivo, são dois basicamente, aumentar a vida útil dos equipamentos e o outro 
é previsibilidade das manutenções pra frente financeiro e tomada de tempo a BAC a minha empresa adquiriu o 
direito de usar um software de mercado talvez eu deva ser um dos poucos síndicos que a gente tem o que se 
controla na mão hoje por planilhas, agente vamos ter um software já tem, já tá sendo digitalizado é com a 
manutenção preventiva dentro da NBR onde cada prédio mensalmente tem suas tarefas isso tem um site que a 
gente controla lá do escritório e o síndico e tem um aplicativo que vai sendo preenchido pelo gerente predial 
juntamente com o síndico fisicamente já estou trabalhando em um prédio este mês, tem mais dois que estão 
finalizando a implantação este mês, começa mês que vem, no total vão ser dez prédios. .  
Entrevistador - muito bem e com relação a execução dos serviços estes prestadores de diversos tipos diferentes 
eles em média cumprem aquilo que foi combinado no ato da aprovação deste contrato, desta execução de serviços?  
Entrevistado - sim, é. Basicamente cumprem o que tá lá no contrato que a manutenção preventiva e aí uma vez 
detectado o problema eles passam pra manutenção corretiva quando esses..essas visitas não são realizadas, como 
nos prédios que eu cuido a gente tem uma folha das manutenções mensais quando não vem é obrigação, faz parte 
da função de gerência ou zeladoria que ele ligue pra empresa informando que ele tem até o final do mês pra vir e 
avisar a empresa de sindicância, o síndico ou na falta do síndico pelo menos os assistentes para que seja tomados 
os devidos, o que a gente não pode ter é pagar por um serviço que não foi prestado ou se você conta com uma 
manutenção preventiva pra ter cuidado com os equipamentos e não ter falhas, pode prever falhas no equipamento 
então você não pode ter essa falta o melhor é sempre pré agendado datas.  
Entrevistador - muito bem, e quanto esta prestação de serviço, estes prestadores eles mantêm o local de execução 
em ordem, limpo, com sinalização, seguro como é para você?  
Entrevistado - os que são bem mais estruturados grandes como, Atlas, Conab, eles tem todo tem todo o 
procedimento de segurança essa área é isolada, toda vez que faz manutenção placas informativas, indicativas, 
empresas menores prestam serviços não tão grandes assim com bombas, pressurização, portão, interfonia, essas 
empresas geralmente vão à onde tem a central e fazem o trabalho, a função também da zeladoria quando eles 
chegam identificar qual é, marcar o técnico tudo, na administração tem uma pasta só disso pra cada empresa marca 
diz eventualmente o que vai ser feito, se existe algum problema, acompanha o técnico até o local e o técnico antes 
de sair tem que vir e prestar contas pra zeladoria pra fazer a conferência do serviço.  
Entrevistador - muito bem, quanto aos serviços logísticos né qual a sua expectativa com relação a confiança a 
confiabilidade que você tem com seus prestadores de serviço?  
Entrevistado - bom, nós estamos falando em logística pra condomínio nós estaremos falando do tempo de 
atendimento quando tem uma pane eu sempre faço uma análise da necessidade do prédio então imagina um prédio 
comercial onde você tem dentistas, você tem médicos que necessitam de água a empresa de manutenção de bombas 
ela tem que ter obrigatoriamente um contrato que traga uma bomba reserva imediata e um tempo de atendimento 
até três horas essa é a logística, pra empresa de prestadores de serviços que não há esta necessidade o atendimento 
geralmente é quarenta e oito horas então depende da dinâmica do prédio então agora por exemplo no residencial, 
quando você tem um prédio residencial você tem, vamos especificar bombas, você tem que ter, você não pode 
deixar o morador é...que falte água pra ele tomar banho, você tem que evitar o máximo, então se tem que criar 
mecanismos exatamente iguais a comerciais, então você tem que ter uma bomba reserva obrigatoriamente e aí ter 
contratos bem justos o que é importante o monitoramento dos fornecimentos então, energia verificar na rotina 
diária da zeladoria, verificar os medidores, verificar a medição de água, dos elevados, das lâmpadas então isso faz 
parte da rotina da zeladoria aliás com os contratos de manutenção.  
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Entrevistador - e quanto a receptividade destes prestadores né, quando vocês entram em contato como você avalia 
isso?  
Entrevistado - isso é um problema, se tem empresas e empresas, as..tem empresas que você tem que implorar, tem 
empresas que você tem que falar que eu só quero que você cumpra o contrato e tem outras empresas que pedem já 
detalhes, já abre a ordem de serviço por telefone e aí já despacha um técnico no dia, então todas por exemplo que 
tem contrato que tem que atender em até três ou quatro horas, nós já avisamos, tem contrato de atendimento é de 
até três horas e tem bomba reserva, independente deles saber, a gente já avisa, eu tenho alguns prédios com esse 
tipo de situação.  
Entrevistador - legal, e como que você se vê com relação à segurança, você se sente seguro com os atuais 
prestadores de serviço?  
Entrevistado - eu me sinto seguro na parte, na parte de lealdade, assim da honestidade né não é para requisito 
obrigatório, então qualquer síndico tem que ter a zeladoria, a administração para as coisas do dia a dia eu tenho 
uma filosofia que quando eu não confiar eu não trabalho.  
Entrevistador - muito bem, e de uma forma geral né qual é a sua percepção quanto a empatia destes colaboradores 
que prestam serviço, aqueles que vão no prédio como eles se relacionam com? 
Entrevistado - eles se relacionam bem com a zeladoria quando não tem, quando tem atrito geralmente o zelador 
avisa o gerente avisa o síndico a gente liga para a empresa e avisa para trocar, mas sem ser injusto quando tem um 
motivo realmente favorável, essa pessoa ela não é bem-vinda no prédio, não é correta a gente pede a substituição. 
Entrevistador - muito bem, e olhando para as questões de aspectos tangíveis como é sua opinião em relação aos 
veículos utilizados, uniformes utilizados pelos prestadores, as próprias instalações da empresa qual a importância 
que isso tem, como você vê hoje seus prestadores neste aspecto tangível o que você consegue visualizar?  
Entrevistado - das empresas grandes são todos bem uniformizados, tem meio de locomoção eles tem um plano de 
atendimento as empresas menores. O que eu tenho reparado é aquele Sr Zé serralheiro, Chiquinho jardineiro, 
aquele que realmente não está evoluindo está ficando para trás por que você precisa da garantia, você precisa do 
serviço prestado e você não pode ficar na mão olha...hoje ele teve uma dor de barriga e não vai poder te atender 
ou ele tem estrutura para atender ou ela vai está fora do mercado.   
Entrevistador - e com relação aos processos o senhor exemplificou a questão do chamado e tal, como você enxerga 
estes processos disponíveis né, desde o momento da abertura do chamado por telefone, por internet o processo que 
as coisas acontecem, vai técnico, faz o levantamento o tempo de chegar ao orçamento, da execução, como este 
processo funciona?  
Entrevistado - você não tem hoje um processo de abertura de chamada rápida porque as próprias empresas têm a 
central, então se quer saber a hora que você ligou você vai, vou dar um exemplo da Atlas, a Atlas que está 
implantando o software on line e a Thyssen já tem o aplicativo no apps você acompanha a ordem de serviço pelo 
aplicativo, as outras empresas elas procuram atender rápido, aquela que não atende você troca e aí você vai pegando 
fornecedores menores mais para a frente.  
Entrevistador - e o tempo que normalmente essas empresas utilizam para resolver o serviço, ele é satisfatório, 
contribui para melhorar o desempenho do condomínio?  
Entrevistado - depende do tipo de serviço, então serviço de tecnologia muitas vezes tem o aparelho que você coloca 
e ele faz a medição, mas tem outros que o aparelho não detecta então fica fazendo testes isso aí quando você tem 
equipamentos eletrônicos de alta precisão envolvidos são mais rápido, quando você está lidando com 
equipamentos mecânicos você sabe do que eu estou falando você tem que fazer determinados testes que você 
retira, leva pra bancada, faz análise em bancada, faz o reparo volta pra ver se está certo, então neste aspecto a gente 
dividiria eletrônico, elétricos, eletrônicos e mecânicos, mecânicos o tempo de resposta é mais demorado porque 
necessita de mais trabalho manual o outro são leituras de equipamentos que já te dá, vai lá trocar um chip, coloca 
e tá resolvido o problema.  
Entrevistador - legal, e com relação às necessidades do condomínio porque existe o bom e o ótimo né como você 
vê a relação dos prestadores nesse ramo eles realmente atendem às necessidades do condomínio ou é algo que não 
tem tu, vai tu mesmo?  
Entrevistado - esse é um problema, esse é um problema, um exemplo que a gente tinha aqui da empresa de alarme 
de incêndio é um parto, ficava na mão do tempo, entregaram a documentação na semana retrasada se não me falha 
a memória tem que trocar a empresa, pra não ficar na mão deles, porque tem gente melhor né, então o que a gente 
deve fazer é contratar empresa que tem estrutura, não dá pra ficar na mão de profissional que não tem estrutura 
que não está habilitado não dá, você tem que trocar  tanto que eu tenho uma filosofia os contratos das empresas de 
manutenção é trinta dias de aviso prévio sem multa, sem nada se eu sou bom estou atendendo bem o prédio, estou 
lá o dia que eu não tiver atendendo bem não tiver prestando direito o serviço, trinta dias se dá o aviso prévio, 
encerrar o contrato, contrata uma nova e encerra o assunto e entra gente melhor.  
Entrevistador - e é possível afirmar que a atuação dessas empresas está alinhada com aquilo que seus clientes 
esperam, as suas expectativas?  
Entrevistado - acho que não tem mais espaço pra amador, assim você vai encontrar em condomínios residências 
ainda o Sr José jardineiro, aquele pedreiro que é..faz uns bicos nas casas, no residencial ainda você encontra no 
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comercial é tudo profissional, não tem aquele fulano que tem, você liga na casa dele não existe, no comercial não 
existe ou é uma empresa habilitada ou está fora você nem contrata.  
Entrevistador - bom, as empresas prestadoras de serviços, senhor percebe que elas tão empenhadas a desenvolver 
um relacionamento com seus clientes e tal?  
Entrevistado - então, todas, eles não querem perder clientes porque cobram barato e eles tem que trabalhar com 
uma quantidade de clientes a fidelização é a alma do negócio tem que atender bem, quem é bom que se estabeleça, 
quando é boa. 
Entrevistador - exatamente, e quanto a esse pronto atendimento o senhor percebi que existe, o senhor faz uma 
solicitação o senhor entende de engenharia mecânica, eletrônico, mas o senhor entende a questão assim do tempo 
em resolver, a.…estou chegando, já vou e independentemente das duas.  
Entrevistado - aqui a gente tem assim São Paulo tem o problema do trânsito, então muitas empresas que têm 
contratos rápidos tem motoboys, têm motoqueiros eles vem de moto então muitas vezes não consegue trazer o 
equipamento então cada um se adapta ao tipo de contrato que tem o que eu acho que é importante, pelo menos eu 
faço isso eu gosto de ter sempre no meu celular um contato de quem é o dono, ou quem é o diretor ou quem é o 
gerente, para na hora que apertar e eu ver que a empresa, o zelador ou gerente falar já ligamos faz cinco horas e os 
caras não chegaram o problema está ficando pior, então eu ligo pro dono, ligo pro diretor eu ligo gerente e peço 
uma ação se mesmo assim não tiver a gente se prepara pra trocar mas eu sempre gosto de ter um telefone de um 
coringa desta empresa pra poder acionar o cara que tem a varinha mágica.  
Entrevistador - está certo, os processos de retrabalho que acontecem né, precisou voltar para fazer um ajuste, uma 
garantia alguma coisa neste sentido, como que você avalia esta prestação é.…percebe se que eles estão 
empenhados a resolver?  
Entrevistado - é essa é um problema tenso porque muitas vezes as empresas que têm má fé dizem a não sei deste 
procedimento, então já tirou da garantia e as empresas que têm boa fé, as empresas que trabalham correto na hora 
que eles vem verificam que o problema está errado e já falam, não isso aqui é garantia eu vou trocar, qual é a 
grande preocupação peça sobre orçamento, hoje com os custos muito altos as empresas não podem estocar muitos 
levam, compram lá pra fazer o reparo e isso aumenta o tempo de reparo fora mas eu acho que é esse o caminho.  
Entrevistador - está, a gente vai entrar agora no Big Data e eu queria saber do senhor se as empresas que prestam 
estes tipos de serviços para o condomínio, o senhor acha que o Big Data facilita no processo de vendas, marketing, 
relacionamento como é que o senhor consegue vê?  
Entrevistado- eu acho que o Big Data é...ele vai interferir na capacidade de operacional do prédio e a capacidade 
do prédio ser enxuto então assim, eu gosto dessa área eu entendo que por exemplo o que você faz com os dados, 
você levanta todos os dados o objetivo tem que ter o objetivo dele a então eu...por um problema de atendimento 
de um prestador de serviço que levou mais tempo me gerou um consumo maior água e me aumentou o consumo, 
me aumentou a conta automaticamente o repasse do condomínio o caixa do condomínio se deprecia, então eu acho 
que todos os sistemas de Big Data tem que ser utilizados pra montar uma história e você trabalhar esses dados e 
tirar uma coisa importante, então eu falei isso de manutenção preventiva o que quer dizer isso, quer dizer eu vou 
usar a manutenção preventiva como uma previsibilidade de problemas que podem acontecer pra frente que 
dependendo do desgaste que pode acontecer pode gerar um orçamento mais caro ou mais barato. você tem a 
performance dos elevadores por exemplo, nós temos aqui no prédio então lá você tem sistema de performance do 
elevador a gente não tem uma pessoa que fica lá analisando isso no dia a dia, mas a Atlas como prestadora serviço 
tem, ela faz essas análises, essas leituras e com  essas leituras ela detecta o problema e manda a equipe fazer uma 
correção então o Big Data é maravilhoso desde que você pegue os dados e use pro bem pra gerar um objetivo 
controlar por controlar e não fazer nada com eles é perda de tempo.  
Entrevistador - essa aí a gente… entrevistado - eu entendo assim Entrevistador - a gente entra na segunda questão. 
Entrevistado - você tem que ter um objetivo, eu vou pegar isso prospectar, para a anotação, para ajudar na economia 
do custo para deixar a equipe administrativa mais eficiente do resto vai pegando os dados e vai deixando lá, se não 
tiver custo deixa lá.   
Entrevistador - mas tem que usar, exatamente isso essa outra questão, o senhor acha que os prestadores que o 
senhor conhece utilizam essa ferramenta é. essas informações que eles utilizam são relevantes para...  
Entrevistado - vou dar um exemplo de uma empresa de manutenção preventiva de academia, as academias de 
prédios residências e hoje já tem até alguns prédios comerciais com academia pra desestressar porque o executivo 
não vá longe e faça lá no prédio é...eu entrevistei uma empresa de cotação, a empresa ela tem um software de 
gerenciamento então ela faz, todas fazem uma prévia uma análise inicial e dão registram o estado do início do 
contrato e numeram como se fosse um mobilizar, um esteira disso, um leg press, um..e vai colocando, uma bicicleta 
uma bike ela cataloga tudo, já diz como tinha a partir daí quando você liga você identifica qual é a esteira eles dão 
um clique lá, você passa os dados do prédio, você clica nele e ele já abre qual é...você viu a plaquinha do lado do 
equipamento , o equipamento três, ele já clica a está pois não, a..ela tá apresentando isso, o técnico já detectou foi 
trocada uma peça tô deslocando um técnico aí agora pro senhor, conversando com o técnico o que a empresa faz 
já dá na mão dele algumas coisas que são possíveis de quebra e substituição, então ele é muito assertivo, ele vai 
bater lá, chega lá, o problema é esse, troca, pede a aprovação e encerrou o assunto ferrado, coisas que muitas vezes 
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não tem, então eu to vendo por exemplo uma coisa simples os caras já tão para ser eficientes, porque é dinheiro, 
vai volta, combustível, deixa de atender outro, então empresas que estão se modernizando estão indo nesse 
caminho  Entrevistador - muito bem Entrevistado - esse é um baita exemplo bom viu.  
Entrevistador - tá, os pesquisadores eles desenvolveram umas variáveis do Big Data, então eles dizem o seguinte 
os 5Vs que é importante nesse processo de Big Data, a velocidade da informação, a variedade delas igual a gente 
tá falando de elevador, academia, bomba e tal, volume de informação, o valor disso o quanto custa, mas no valor 
do sentido que custo e valor são diferentes no sentido de eu consegui prever aquele equipamento vai ser danificado, 
vai faltar água, isso tem muito valor não é só no custo mais no sentido e a veracidade delas, como eles utilizam 
essas informações hoje, esses exemplos que o senhor deu?  
Entrevistado - as empresas que já entraram nisso aqui, já tem isso aqui, lá na base de dados as empresas que não 
entraram tem isso manual, então ele sabe, tem aquela ficha antiga, ficha de dentista, médico, pacientes passou dia 
tal mediu a pressão dele estava alta ele tem isso manualmente a tendência eu acho que também com a tecnologia 
ou acessibilidade vai se tornar bem, vai correr isso eu acho que a produtividade se a gente realmente não for 
produtivo, vou dar uma exemplo porque que eu peguei o software de manutenção preventiva, porque 60% de um 
assistente em um escritório é só pra fazer isso pra dez prédios, entendeu, então eu perco é preciso ter mais um 
funcionário para dar cobertura pra ele, isso é mais custo, esse funcionário custa muito mais caro que a manutenção 
que eu vou pagar pelo escritório do direito do uso do software, então eu vou no software, eu aumento a 
produtividade e sou muito mais assertivo, então eu tenho veracidade nas informações, automaticamente está a 
valorado porque quanto mais rápido eu for, menor é o custo, volume eu tenho, então eu tenho histórico de tudo, 
variedade eu tenho se for lá na manutenção preventiva eu tem tudo, ar condicionado, piso, pó, limpeza, 
combustível, luz, manutenção tudo e velocidade nem se fala, você joga no sistema tá armazenado.   
Entrevistador - muito bem, quanto ao desempenho e da utilização dos recurso o senhor comentou uma coisa nesse 
sentido já, como que o Big Data contribui né, pra economia de energia, economia de água, reuso e 
reaproveitamento de água de chuva, dados de controle de acesso, a eficiência da vida útil dos equipamentos que o 
senhor comentou também no começo e este controle de estoque e suprimento, como é que o senhor vê o Big Data 
gerando contribuição nesse meio de redução de custo e desempenho operacional dos seus condomínios?   
Entrevistado -  vou dar uma exemplo, por exemplo aqui controle de estoque de suprimentos, hoje o prédio controla 
a quantidade de produtos que se compra mensal, se você for estocar primeiro você tem a data de validade, segundo 
você está estocando dinheiro, estocou dinheiro aumenta o valor do condomínio você penaliza, então você tem que 
ter, agora o que está acontecendo nisso aqui as empresas que fornecem hoje já tem produtos em estoque elas já 
sabem o que é rápido então você tem o papel higiênico com tal gramatura eles já se informatizaram justamente pra 
manter o estoque deles enxuto, qual é o consumo médio mês, então por exemplo ele deixa a média do consumo 
mais 10% quando você liga ele já tem os sistemas já vão avisando que ele precisa comprar, hoje já tem software 
de gerenciamento de estoque e suplementos, você vai na papelaria e compra, você entra na internet tem pronto 
então esse aqui é um item que as empresas já estão fazendo pra ajudar, porque elas precisam fazer por causa do 
dinheiro delas e o prédio automaticamente ganha no mesmo caminho né, reuso por exemplo, reuso e 
reaproveitamento de água hoje eu não conheço software você vai fazendo e armazenando o consumo de água por 
dia, pelas leituras mas toda a sindicância o preceito básico essencial na hora que o gerente, o gestor do prédio entra 
começa trabalhar às oito horas a primeira coisa que ele tem que ver a leitura da água porque, se ela gerou uma 
variação muito grande no dia no segundo dia você sabe que você pode ter uma vazamento e isso qual é o problema 
que vai gerar, se tivesse por exemplo um aplicativo que você fosse registrando isso, pensando alto agora, se 
registrando isso no celular todo gerente tem seu celular ele vai registrando e jogando pro software ou site protegido 
por exemplo você tira toda média de consumo, você sabe se vai vir a conta mais barata mais cara se entendeu, 
então hoje a tecnologia vai indo desta forma e economia de energia nem se fala né. Água e energia você tem, se 
você tiver...já existe um software já um fornecedor já me mostrou que tem um Software pra fazer a medição qual 
é o consumo nos andares só que como é muito no início custa caro, não compensa mas com a tecnologia avançando 
e ficando cada dia mais barata se tem medidores com aplicativos que eles implantam que vai te dando consumo 
de energia por local então você vê ele te dá um relatório e te diz as variações e você vai até o local que te diz onde 
tá o maior consumo fora da média, aparece um negócio vermelho, eu já vi um  fornecedor trouxe, só que o preço 
é proibitivo, todo mundo quer ficar rico rápido demais.  
Entrevistador - para pagar o investimento né   
Entrevistado - tem várias coisas   
Entrevistador - tecnologia né, então a gente vai indo para a consequência de tudo isso que a gente falou que é a 
satisfação do cliente, quanto a satisfação em relação aos serviços prestados como você enxerga a relação entre, do 
que você esperava e o que foi entregue de um modo geral.  
Entrevistado - hoje eu vejo que ela é boa, eu diria assim de seis a sete, sete é aquele que trabalha muito bem, seis 
acho que é a média de mercado, seis pra sete acho que é a média de mercado é...eu entendo que quando você 
contrata profissionais ou empresas, se contratar empresas que tem profissionais capacitados, habilitados, treinados 
a forma de gestão é muito mais fácil o seu foco não é ficar correndo atrás dos problemas é prevenir os problemas 
então você tem ação de correção antes que ela aconteça, então é a preventiva que a gente chama é a prevenção, eu 
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acho que isto está melhorando muito e justamente por aquilo que eu falei, os custos, as empresas têm que ser muito 
bem enxutas e muito bem eficientes e cada dia muito mais treinada, o mundo é do prestador de serviço, quem não 
fizer uma boa prestação de serviço está fora, vai ter que parar reciclar, repensar , remontar tudo e começar do zero 
de novo.  
Entrevistador - exatamente. E os preços que estes prestadores praticam ele está de acordo com aquilo que é 
entregue para os seus clientes? 
 Entrevistado - as grandes empresa onde você tem poucos fornecedores é uma cacetada, eles enfiam a faca e você 
tá na mão, porém são altamente confiáveis, dou um exemplo de uma Atlas é tudo muito técnico onde na empresa, 
já existem empresas paralelas que você compra e coloca peças, mas estou tratando de um equipamento que lida 
com vidas que não pode, por exemplo uma pessoa presa no elevador ela pode passar mal e ai como é que fica, 
então às vezes você tem que fazer essa medição do custo benefício, coisas simples você consegue ter um fornecedor 
e o que tá pelo tipo de teste fornecedor, não fabricante, fabricante você tem mais opções as que são muito técnicas 
às vezes não vale a pena trocar por o exemplo de elevador por que eu já tive isso no meu prédio, a gente ficou oito 
anos fora da Thyssen, a gente tinha uma outra empresa aí quando a gente viu que as coisas não andavam, não 
andavam nós chamamos pra fazer uma avaliação da Thyssen para retornar eles puseram todos os problemas que 
tinham o que a gente economizou em um período a gente ia gastar, tanto que eu dificilmente eu recomendo a troca, 
eu falo traz eles e vamos negociar melhor diminui, diferencia o contrato da manutenção, mas mantém os caras por 
que eles são bons nisso e eles tem tecnologia, são confiáveis.  
Entrevistador - muito bem, e essas empresas que prestam serviços para condomínios elas costumam ouvir seus 
clientes para melhor compreender essa satisfação, as expectativas, elas estão sempre em contato, depois da 
execução do serviço existe uma pesquisa?  
Entrevistado - as boas sim, você pega uma Conab cada serviço que faz eu não sei dizer qual é a quantidade de dias 
mais aí em uns cinco sete dias já tem uma pessoa que liga para saber sobre o serviço, a Atlas a mesma coisa, se 
tem hoje as empresas que prestam bom serviço estão se preocupando com isso, sempre liga para saber.  
Entrevistador - e para a gente finalizar é.…você indicaria estes prestadores de serviços da sua confiança para os 
seus pares de trabalho, conhecidos?  
Entrevistado - eu indico, como não sou amarrado com ninguém eu indico quem é bom e trabalha direito, 
nossa...quanto mais sucesso ele tiver, mais ele vai investir na empresa dele e todo mundo que está no rol da empresa 
dele sai ganhando que traz tecnologia, traz confiabilidade, traz presteza é mais rápido o atendimento, então 
assim.eu pelo menos tenho essa prática, conheço alguém que é bom eu indico, mas é claro primeiro tem que 
mostrar que é bom, não dá para se colocar na reta assim tão fácil. Mas quando a pessoa é boa eu sou favorável a 
indicar sim, indicar que eu digo é você conhece alguém que faz isso. Tem essa, essa e essa empresa, esse aqui é 
muito bom já fez vários serviços, esse aqui é bom, mas a característica dele é assim, agora você quer saber como 
eles trabalham, chamam para conversar agora, nada de carta em branco, mas assim pessoas boas acho que merecem 
indicação.  
Entrevistador - legal, agradeço Sr Roberto a sua atenção a sua contribuição para este trabalho e esse trabalho é que 
ele gere um artigo acadêmico que vai ser publicada em uma revista e a dissertação que vai sair no final do ano e 
certamente o senhor receberá uma amostra deste trabalho que contribui para o nosso ramo, Agradeço.    
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA E03 
 
 
Estou aqui com Sr Flávio Negri, para fazer a entrevista para dissertação do Mestrado Gestão da Cadeia de Serviços 
e Big Data a influência na satisfação do cliente e queria que o senhor se apresenta se, o nome a função a formação. 
Meu nome é Flavio Negri 55 anos atuando a 24 anos como gerente de condomínio e associações de grande porte 
e a formação acadêmica é Bacharel em Ciências Contábeis. 
Quanto tempo na função? 24 anos né, e aqui na empresa o senhor está com? Aqui estou como gerente 
administrativo cuidando das associações a 90 dias. 
Entrevistador: Legal, iremos falar sobre algumas questões, a primeira dela é sobre gestão de serviços, nesse seu 
ramo, nesta sua experiência de 24 anos, qual sua expectativa quando você aprova um serviço, no seu condomínio 
ou associação, o que você espera? Quando você faz esta aprovação, o que você espera da empresa? 
Entrevistado: Espero basicamente que ela cumpra com o acordado e tenho sempre uma expectativa de que ela me 
gere informações importantes a respeito do serviço que ela presta, que vão me nortear mais na frente para eu saber 
o que eu posso melhor ou fazer em relação aquele serviço, então eu não espero apenas que a empresa preste o 
serviço, eu gosto quando a empresa é...me mostre caminhos dentro da atividade dela que eu possa melhorar as 
informações, melhorar o equipamento, melhorar o serviço depende do seguimento me representaram. 
Entrevistador: e quanto a execução destes serviços, normalmente estas empresas elas cumprem o que foi 
combinado na aprovação?  
Entrevistado: Então este é o problema da minha visão, a grande maioria cumpre exatamente o que está no papel, 
não...poucas empresas, vamos dizer, fazem um pós-venda no sentido de mostrar um cenário melhor com relação 
ao trabalho ao serviço que está prestando. Então a grande maioria. Ela se concentra muito em fazer aquilo que a 
gente fechou, ela não está preocupada em mostrar como a gente pode melhorar ou não está preocupada em dar 
mais informações além daquelas que a gente combinou entendeu? E as vezes isso, o custo é zero ou o custo é tão 
insignificante perto do que eu posso ter em relação aquele trabalho 
Entrevistador: entendi...e quando estas empresas finalizam o serviço, eles mantêm o local em ordem, limpo, 
dependendo do serviço com sinalização, como estas empresas deixam o local, como executam o serviço ali naquele 
momento da prestação, como que funciona? 
Entrevistado: Eu vou dividir isso em percentual, digamos que 40% deixam em ordem e sinalizam, digamos que 
20% ou deixa em ordem e não sinaliza ou sinaliza e não deixa em ordem, ou sempre deixam alguma coisa por 
fazer, e 20% você tem que ficar em cima por que se não, ele vai executar o trabalho e vai largar tudo de uma 
maneira que não deveria ter deixado. 
Entrevistador: e depois que executaram eles cumprem o combinado, em questão de pagamento, condição de 
pagamento, a nota fiscal vem no valor acordado?  
Entrevistado: Normalmente sim, normalmente sim  
Entrevistador: E qual a sua expectativa quanto a confiabilidade dos seus prestadores, o que você espera, quando o 
senhor olha a questão de confiança, o que você espera do seu fornecedor de serviço? 
Entrevistado: Bom, por ser da área Contável Administrativa evidentemente que eu já trago para dentro da minha 
empresa, pessoas que tenham uma ficha limpa, suas certidões negativas em todas as instâncias, esta é uma 
preocupação minha, depois de contratado a minha expectativa, mais que prestador de serviço ou um vendedor de 
alguma coisa, que ele se torne um parceiro meu e da minha empresa. Uma expectativa que a gente consiga interagir 
de uma maneira que a gente se transforme em parceiros, acho muito importante, a pessoa aparecer de vez em 
quando para tomar um café e a gente discutir com relação ao trabalho. 
Entrevistador: E quanto a receptividade? Você está chegando na empresa, como que normalmente é, como as 
empresas te recebem? 
Entrevistado: Quando eu vou na empresa? 
Entrevistado: De maneira geral, por eu ser o contratante a reciprocidade é boa, lógico eu estou na condição de 
patrão. O que me incomoda muito nas empresas digamos que 50% delas é que quando você entra em contato, 
aquele contato se perde, e você tem que estar cobrando, voltando o assunto, para aquele contato, ele surta um 
efeito. As empresas que são bem organizadas e resolvem, outras você faz o contato e tem que estar em cima, não 
há um retorno.  
Entrevistador: E você sente seguro com a prestação de serviço destas empresas ou não? 
Entrevistado: Olha é uma pergunta, capciosa nós estamos no Brasil e eu vou de novo para o percentual, digamos 
que hoje dos meus contratados eu me sinta realmente bem tranquilo 50% 60% os outros 40% eu só consigo ficar 
tranquilo por estar em cima da prestação de serviço e assim mesmo em algumas situações eu não me sinto muito 
seguro. 
Entrevistador: E na sua percepção né, como que é a empatia destes prestadores, eles foram lá? Vão até o senhor 
no condomínio na empresa que o senhor está? Como o senhor vê estes prestadores, simpáticos, cortês, como é que 
é? 
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Entrevistado: Sim, alguns são simpáticos, cortês e tudo o que é dele, eu percebo com 55 anos de idade e muito 
quilometro rodado na área, eu percebo que é da pessoa. Outros se esforçam e uma terceira camada, se esforça na 
verdade para me agradar, você vê que não é ou não está preparada para isso. Mas de maneira geral, acho que daria 
para dizer que são bem receptivos.  
Entrevistador: Legal, com relação aos tangíveis da empresa, as instalações da empresa no caso o senhor foi visitar 
que o prestador apresenta as ferramentas que ele utiliza no dia a dia, como o senhor vê esta apresentação dos 
prestadores? 
Entrevistador: Bom, eu posso dizer pela área que eu trabalho, que de certa forma é até eclética, por que eu contrato 
vários tipos de serviços, e alguns né, uma quantidade razoável estão preparados, a sede é muito boa, os 
equipamentos são bons, parte de segurança. Por que também não termina aí, você como Gerente Administrativo 
tem coisas que ficam, vamos dizer assim, no submundo que você tem que estar atento. As vezes o local é bonito, 
a roupa é bonita, o carro é bonito e tudo, mas ele não tem um seguro, do que ele faz, que é superimportante, você 
vai contratar uma empresa de obras, de pintura, então você tem que estar atento a esta documentação. Mas digamos 
que nesta área em que eu trabalho o pessoal está se preparando, está legal assim.  
Entrevistador: E como você avalia essa prestação de serviço, quanto as suas necessidades, realmente este serviço 
atende completamente aquilo que você necessita? 
Entrevistado: É, tem um negócio, as suas perguntas elas estão muito relacionadas, a quem realmente atende e tem 
que não atendem, não dá para dizer em algumas situações que todo mundo atende. Então eu volto de novo a dizer, 
que é até meio redundante, algumas empresas elas focam muito em fazer o mínimo necessário e algumas empresas 
elas estão preocupadas em ir além, é o que eu vivo, ou eu me contento com o mínimo necessário ou eu tenho um 
Plus em algumas empresas o difícil é encontrar 100% de serviços e equipamentos que te atenda com a qualidade 
que você gostaria, não é 100% não está.  
 
Entrevistador: Não é uma constante?  
Entrevistado: Não 
Entrevistador: E quanto esta prestação de serviço, como você enxerga os processos destas empresas. Por exemplo, 
abre um chamado, você liga o processo que funciona lá dentro, aí pós emissão de documentos a sequência do 
processo lá dentro das empresas? 
Entrevistado: Na mesma forma que venho respondendo a grande maioria das perguntas, não dá no País que a gente 
vive, pelo menos não dá pra dizer 100%, eu percebo que digamos o meu universo 50% você percebi que existe 
uma sequência lógica, como papeis e talentos nos atendimentos, protocolos que realmente a empresa investiu e ela 
tem uma organização para tudo isso e você percebe 50% não, não existe uma sequência lógica nos serviços, 
equipamentos, protocolos, atendimentos hora um atente, hora outro atende, hora o cara vem de verde, hora vem 
de amarelo, hora vem com o carro de uma cor, carro de outra, hora ele começa a fazer a verificação por 
equipamento Y, outra da outra vez começou pelo X, é temos os dois.  
Entrevistador: Entrevistador – Com relação ao tempo de atendimento é.., como você identifica, o tempo é ideal, 
fez um chamado sei lá, o tempo que a empresa vem para resolver o problema, do elevador, da bomba, da portaria, 
da limpeza, como é este prazo? 
Entrevistado – então, está novamente essa situação ligada as outras, é.… digamos que na área de equipamentos, o 
atendimento é equipamentos, na área de prestação de serviço onde você tem a pessoa no local, esteja bom. Com 
relação a parte de obras, né, aonde você contrata pontualmente está ruim.  
Entrevistador – de uma forma geral como o senhor avalia estes prestadores? 
Entrevistado - os prestadores de serviço que nós temos e volto a dizer eu trabalho com um leque bem interessante 
né. de vários seguimentos, eu percebo que estão se organizando para atingir os objetivos, até por que se eles não 
fizerem, eles vão de forma rápida fechar, por que a cada dia que passa, essas pessoas que estão do outro lado 
contratando são cada vez mais exigentes né, e tem no mercado empresas que estão atendendo estas exigências, 
então eu vejo um mercado da seguinte forma: gente boa, preparada, gente correndo atrás, por que sabe que 
consegue chegar no topo do mercado na mesma condição com os que estão organizados e infelizmente alguns 
poucos que ainda acham que dá pra levar de qualquer jeito, sem cumprir prazo, com uma série de desculpa, enfim 
uma série de situações, mas acho que daria pra dizer que a gente está melhorando nesta área de prestação de 
serviços e equipamentos enfim. 
Entrevistador – e estes prestadores...o senhor sente que eles estão empenhados, por que na verdade estamos falando 
de uma maneira genérica, acho que para se aprofundar talvez, a empresa que cuida de tal coisa, bomba.  
Entrevistador – estamos falando meio genérico em média, é até uma sugestão para a pesquisa é.…existe uma 
preocupação com este relacionamento, as empresas estão preocupadas com isso, um relacionamento harmonioso 
sabe, um pós-venda, um como é que estão as coisas, existe esta preocupação? 
Entrevistado – olha, este dá pra eu ser mais específico, bem mais contundente, quando uma empresa é..tem uma 
figura do seu proprietário, eu diria seu principal acionista, o seu sócio majoritário tal, ele tem entendimento por 
que é importante ele aparecer nos locais, realmente a coisa anda, isso eu falo a nível Brasil, então assim as empresas 
de onde, mesmo grande, mas a onde seus cabeça, tem entendimento que eles tem que em algum momento aparecer 
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realmente está bom, as empresas onde os proprietários, os seus cabeças entendem que eles podem estar delegando 
este relacionamento para todo mundo não está bom, não está bom, por que pela condição do País, pela condição 
financeira, pelo salário, pelas condições de trabalho do nosso País as pessoas que você põe a frente pra fazer este 
meio de campo na sua grande maioria ela não está nem com a cabeça ali, entendeu, ela ganha mau, ela está 
preocupa que ela está com problema em casa, ela está de olho em um emprego no ponto de vista dela melhor, 
então esta relação ela deixa a desejar, agora para as empresas onde o cabeça ou um dos cabeças em algum momento 
ele se põe a frente ai é bacana é legal. 
Entrevistador - legal, e como que o senhor vê a questão do retrabalho por estas empresas, é.… fui lá fiz um serviço 
e algum momento não houve uma conformidade e precisa voltar para refazer ou fazer parte ou enfim, como é que 
elas as empresas normalmente costumam resolver este tipo de situação.  
Entrevistado - ai a gente tem que dividir a pergunta né, esse eu entendi o retrabalho por que não fez certo, continua 
insistindo em não fazer certo ou continua insistindo nos paliativos então tem esta gama, que não são muitos, não 
são, é mesmo organizados ou desorganizados eles cogitem esta preocupação de não ter este gasto e a outra parte 
seriam aqueles que quando tem que executar o retrabalho entendem que não é problema deles, então você teria 
que está pagando o complemento ou pra que execute de novo né, essa já é uma parcela inexistente no mercado, a 
relação contratado e contratante ela fica muito fragilizada se o retrabalho no ponto de vista do contratante foi culpa 
do contratado ele vê refaz e engole seu custo, mas ainda existe uma pequena quantidade de empresas que são 
obrigadas a refazer o retrabalho total ou parcial por que, por maldito problema de custo, então se é pra trocar quatro 
peças, vamos trocar uma pra ver se vai, ai daqui a pouco o problema volta e está preso de novo, ainda tem uma 
pequena parte que acha que o negócio dele vai andar desta maneira, mais infelizmente não anda, ou até fica com 
receio de cobrar um valor que realmente seria importante então ele vai com paliativo pra continuar ainda dentro 
do cliente e ai acaba acontecendo coisas ruins, ai é que o trabalho aparece. 
Entrevistador - entrando agora na big data analítica, estas empresas que o senhor tem normalmente conhecimento 
eles utilizam uma gestão deste volume de dados para facilitar o processo de venda, marketing, o cara ele te procura 
oferecendo exatamente o que você necessita, o senhor sente isso, como é que é essa relação? 
Entrevistado - eu poderia afirmar que não mesmo, eles não tão sabendo usar esta ferramenta, não tão, não sei quais 
os motivos mas não estão é uma ferramenta importante e eles deveriam de alguma forma começar a utilizar, eles, 
eu não acho pelo menos na área que eu trabalho as empresas estão realmente despreparadas para oferecer o que 
você pretende ou pra ter uma análise do teu perfil antes de te abordar eu não vejo não, a demanda ainda está muito 
do contratante, contratante que tem que estar ali dizendo tudo que ele espera, tudo que gostaria, qual a cara dele, 
qual perfil dele eu acho que isso não está sendo explorado, pelo menos na área que eu trabalho. 
Entrevistador - e o senhor responde até outra pergunta né, que era exatamente para saber o que esses prestadores 
utilizam informação relevante pro cliente pra melhor atende- lo, então imagina a pessoa tem uma base de dados, 
elevador por exemplo o cara tem todas as informações da parte eletrônica do elevador, a teve um problema, então 
o provedor de serviço já vai sabendo que aquele elevador, aquela máquina usa o equipamento, ele já vai pra 
resolver, ne, isso acontece ou não, o cara chega, ai depois tem que voltar? 
Entrevistado - especificamente elevador, até por que eu prezo sempre exemplo o termo prestador de serviço o 
fabricante, então são empresas normalmente internacionais de grande porte, ele tem uma parte desta história que 
tem lá no elevador uma placa ela consegue pensar até a página dois, mais ele ainda, pelo menos eu falo isso de 
carteirinha, ele ainda não conseguiu mesmo interligar esta placa com a central e se antecipar do problema. Então 
é assim você chama ele vem, uma gama razoável dos problemas ele identifica na memória da máquina, certo, mais 
tem que quebrar eu chamar pra ele vir e fazer a leitura, e diz a foram isso, e vai, vai buscar peça e o técnico 
diferenciado vê em algumas ocasiões, ele que vê, e se lê consegui se, não me parece uma coisa difícil, fazer com 
que esta placa falace com a central, ele conseguiria provavelmente antecipar uma série de problemas, poderia 
encaminhar a pessoas certa, com a peça já na sacola, por isso eu falo com muita propriedade tem lá uma placa que 
diz o que aconteceu, mas tem que alguém ir lá, tem que alguém ver, ainda vai pedir a peça, não é o Zezinho é o 
Chiquinho então o senhor espera até amanhã e tal. Voltando pro um leque maior de prestador de serviços, eles não 
utilizam e seria muito, muito legal que eles apresenta se gradativamente este tipo de trabalho, eles iriam conquistar 
não só onde eles estão, iriam conquistar muito mais clientes, conseguissem começar mesmo que de forma ainda 
precária, eles começar a apresentar este tipo de resultado, seria muito legal, por isso vai ao encontro do que eu 
falei no início da entrevista né, você contrata e ponto, tem que vir todo mês apertar o parafuso, o cara, vem só pra 
apertar o parafuso, seria muito legal um dia o cara chegar e falar, sabe aquele parafuso, criei uma situação que eu 
não preciso vir todo mês, eu tenho lá um sistema que me diz que este mês ele está com a pressão certa, então eu 
só vou mandar o técnico mês que vem, e está aqui o relatório que saiu do meu computador que mostra que este 
parafuso está com a pressão certa, eu não tenho que ir um caro, ter um custo, mandar aqui, as vezes até parar o 
equipamento, o pessoal não gosta que para o equipamento para apertar um parafuso, agora eu tenho uma 
informação que chega ao meu banco de dados que me diz que não, eu não preciso. Em função disso já que o senhor 
me pagou um contrato eu posso utilizar, como lá no contrato como diz que eu tenho que fazer duas visitas por mês, 
está de apertar o parafuso eu vou substituir por essa, eu como não está no contrato, eu vou lubrificar pro senhor, 
lubrificar o equipamento, isso vale pra todos os seguimentos, ainda está muito, esta ferramenta ainda está muito 
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mal utilizada e vou até mais longe, as pessoas que estão por traz desta empresa, elas próprias não estão preparadas 
pra saber como usar esta ferramenta, elas deveriam se preparar, estudar, conversar, interagir, pra usar essas 
ferramentas, por que isso seria muito bom para o cliente, seria muito bom pra eles, geraria uma economia, 
segundamente geraria uma economia pro prestador de serviço. 
Entrevistador – legal, os autores eles, definem o que eles chamam de 5 Vs do Big Data, que é velocidade, variedade, 
volume, valor e a veracidade das informações, o senhor acha que se as empresas focassem pra olhar com mais 
cautela pra isso, os cliente seriam beneficiados, uma velocidade de informação na questão de variedade destas 
informações, volume, o valor que isso tem pro cliente, né a veracidade, a empresa irá entrar em contato com você 
pra falar o que realmente você precisa, pra resolver de fato o seu problema, isso gera valor pro senhor, você acha 
que isso facilitaria? 
Entrevistado – assim, eu desconhecia essa, essa regra dos cinco Vs, mas se voltar a resposta anterior e pegar um 
pouquinho de outras que eu te dei, você vê que, mesmo não sabendo eu acabei abordando todas eu, né, acabei 
abordando. 
Variedade um leque de serviços, informações que você pode me dar. Além de que a gente botou no contrato, custo 
falei na última, custo bom, bom mais importante, deslocamento, segundamente custo de deslocamento, esse seria 
o primeiro, veracidade em alguma resposta eu abordei em apresentar relatórios que vem de um computador, um 
sistema, a coisa que você bate o olho e vê informação segura. Então não me lembro agora os outros, mais 
segundamente já acho que abordei todos de alguma forma, acabou abordando todos. 
Entrevistador – legal, quanto ao desempenho, voltando ainda no assunto Big Data, o senhor acha que, como 
prestador tem este volume de informação, a velocidade dessa informação ou veracidade os cinco Vs né, você acha 
que é possível para o cliente por exemplo economizar, energia, água, reaproveitar, reaproveitamento de água, 
agilidade no controle de acesso por exemplo, esta pergunta ela quanto ao desempenho, você acha que o Big Data 
pode trazer isso para o cliente, economia pra essas? 
Entrevistado – pode, pode e volto a dizer mesmo desconhecedor dos cinco Vs eu abordei, abordei nas minhas 
respostas, o exemplo que eu dei, pera ai, em uma das suas perguntas onde eu tenho um contrato o que te obriga a 
estar fisicamente no local uma vez por mês certo é, pra apertar um parafuso e você já conseguiu mostrar e provar 
pra mim que num determinado mês este parafuso não precisa ser apertado, mais como nosso contrato prevê isso 
já está no teu custo, você ainda vai gerar muito serviço pra mim, onde eu vou economizar e também não vai te 
enrolar, por que quando você chama os contratos já calculou aquela visita, então vir a minha empresa já está no 
teu custo e isso está gerando pra mim um benefício, está gerando uma economia, eu tenho mais uma visita pra 
fazer mais algum tipo de serviço que eu não to pagando. 
Indo para a parte de tecnologia também, tudo que você consegue transformar, mão de obra, presença da pessoa, 
deslocamento que você consegue transformar a veracidade das informações, segurança, tudo que você consegue 
transformar em tecnologia é obvio que gera redução de custo, é obvio, exemplos bobos, bem bobinhos, prédio com 
uma portaria só, só se entra e sai pela aquela portaria, um único prédio você não vai pôr porteiro, hoje você tem 
equipamentos porteiros eletrônicos inteligentes com destravamento de portas com câmera acoplada que você 
enxerga a pessoa dentro do seu apartamento do portão, não vai mais por porteiro, hoje uma torrezinha com uma 
portaria você trabalha com tecnologia e gera economia pra todo mundo, você vai me cobrar um contrato de 
atualização de software e manutenção não vai nem sair da empresa pra isso e eu não vou ter uma pessoa sentada 
na minha cadeira dormindo na portaria, isso é uma exemplo, existem vários outros exemplos mais eu não tenho 
menor sobra de duvida que gera uma qualidade de trabalho muito melhor e gera redução de custo das duas pontas, 
nas duas pontas.   
Entrevistador – legal, então a gente vai para o final, que é sobre satisfação do cliente, quanto a satisfação em 
relação ao serviço prestado, como você enxerga este serviço, de acordo com suas expectativas, você sai satisfeito 
com o que acontece hoje?  
Entrevistado – de maneira geral não, de maneira geral não e ai tem muito a ver com o nosso o nosso bate papo né, 
as empresas que realmente estão preocupadas em melhorar, não sei serviços ou informação os 5 Vs elas estão a 
frente, mais infelizmente no País que a gente vive por uma série de circunstâncias que são obvias e não fale a pena 
agente citar, eu não sinto, eu não sinto, eu de maneira geral eu não consigo acreditar em todos os prestadores de 
serviços que dão informação infelizmente não consigo. 
Entrevistador – Entendi, e com relação aos preços praticados por essas empresas está de acordo com aquilo que 
eles entregam ou não? 
Entrevistado – também não, não dá para generalizar, por lógico nunca né, mas, mais o valor, não pelo custo, mas 
pelas promessas que são feitas né, o custo a empresa que vai dar, vai perguntar quanto custa para executar aquele 
serviço, está muito mais, está muito mais ligado aquilo que se promete, então não atende não.  
Entrevistador – e essas empresas elas costumam ouvir os seus clientes depois de uma prestação de serviços, o 
senhor fala preciso que faça assim, eles ouvem e fazem aquilo que foi prometido? Eles entram em contato com o 
senhor para saber como ficou o serviço? 
 Entrevistado: A grande maioria escuta, não ouve. Porque é obrigado a escutar não tem como não escutar, ou vice-
versa. Porque se elas realmente escutam, elas vão agir em cima da informação, a grande maioria não. Elas só 
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ouvem você, ouvido de mercador, entra por um ouvido, sai pelo outro. E existe uma minoria, que eu posso afirmar 
na minha área que é uma minoria mesmo, que as vezes até me surpreendem, porque é uma empresa de porte, você 
se surpreende negativamente, uma minoria realmente não só te escuta, como no processo ela quer te escutar, ela 
quer saber, ela liga depois. Você percebe que está no processo. Que faz parte do negócio escutar, ligar depois, 
saber como é que foi, mas enfim, esta é uma minoria, eu posso te afirmar sem a menor sombra de dúvida e é o que 
eu disse, eu me surpreendo porque as vezes existem nomes importantes por trás, que você espera isso e não 
acontece. Empresas que poderiam pelo nome, pela importância no mercado, pelos ganhos, poderiam estar neste 
estágio e não estão. 
Entrevistador: Estas empresas que fazem este trabalho, que é a minoria que o senhor se refere, o senhor as indicaria 
para outros condomínios, amigo, pessoas do seu convívio? 
Entrevistado: Sem dúvida, só não indicaria como indico, é uma prática minha, eu indico sim. Você vê, o país que 
a gente vive, não precisa pesquisar muito, dentro da sua casa, você perguntar se alguém indica um serviço, indica 
uma pessoa, a grande maioria responde que não, porque é uma dor de cabeça, né? Mas eu, as empresas que 
trabalham direitinho, que estão dentro deste meu conceito, eu indico, eu indico mesmo! Não tenho receio não, mas 
estas empresas. 
Entrevistador: Sr. Flavio, muito obrigado pela entrevista e até breve. 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA E04 
 
Entrevistador - Bom dia eu estou com senhor Arthur do diretor da DGT administração de condomínios e nós vamos 
fazer a pesquisa qualitativa da dissertação de Mestrado cujo tema é Gestão da Cadeia de Suprimentos e Serviços 
e Big Data Influência na Satisfação do Cliente. 
Senhor Arthur, o que o que senhor acredita ser a expectativa do seu cliente no momento da aprovação de 
determinado serviço, como que fecha um contrato, seja prestação de serviço ou de auditoria, o que o senhor acha 
que ele espera? 
Entrevistado - bom é.…a expectativa sempre é a parte não só profissional né, como um perito na área, mas como 
também as exigências hoje são muito grandes em relação atendimento, o pronto atendimento, a precisão das 
informações e toda essa parte que o que eu falo aí talvez seja a maior mesmo o aprimoramento do dia a dia né 
porque as mudanças das leis estão vindo agora, principalmente com rede social.  
Então tem que ter um acompanhamento muito grande isso na parte tributária apesar que muitos clientes 
desconhecem isso e por trás disso é que talvez aí essa desinformação vai começar a trazer novos clientes para que 
a gente possa ser mais é.…apresentar um trabalho melhor.  
Entrevistador - ok, vocês trabalham com vários prestadores de serviços nesse segmento né, quanto a execução dos 
serviços desses prestadores de serviços, eles normalmente cumprem aquilo que foi combinado na aprovação do 
pedido?  
Entrevistado - olha 90% vai, tem 10% que às vezes a gente tem algum problema, mas hoje eu acho assim que a 
qualidade melhorou bastante em termos de atendimento, a busca constante do aprimoramento do prestador de 
serviço também de atender o meu cliente e o cliente dele também e a gente procurou selecionar as empresas deste 
atendimento, eu acho que isso também é de vital, tem alguns por menores ainda mais a parte principal mesmo ele 
se aprimorarem para poder atender os condomínios ficou agora muito melhor do que era antes muito mais 
profissional. 
Entrevistador - ok, e esses prestadores de serviços quando eles vão executar determinada tarefa dentro do 
condomínio eles normalmente em média ele mantém o local em ordem, limpo, sinalizado durante essa execução?  
Entrevistado - digo também a..esse aprimoramento de atendimento ao cliente mais a execução do trabalho 
profissional com bastante...vamos se dizer assim, é eficaz melhorou também essa parte de limpeza essa parte de 
você ter as comunicações visuais o uso de EPIS né, então tudo isso veio melhorar também eu creio que até 2000 
nós é muito amadores de 2000 para cá a gente começou a ver que, até as empresas de pequeno porte ela tão se 
aprimorando nessa essa parte de buscar o cliente com melhor atendimento.  
Entrevistador - Uhum, e depois que eles realizam o serviço né, esses prestadores eles costumam cumprir aquilo 
que foi combinado, então o senhor tem uma proposta que o senhor aprovou de um serviço e a hora que executou 
eles cumprem exatamente aquilo que foi acordado? 
Entrevistado - olha, volto a dizer também, tínhamos muito problemas antes, hoje não, hoje está muito mais 
tranquilo, hoje o prestador de serviço ele sabe o que tem que fazer, aquilo que tá no contrato, aquilo que foi feito 
no orçamento, porque ele vai ser cobrado,  então eu acho que...é lógico, tem profissionais e profissionais mas a 
gente não pode generalizar todos, mas a cadeia de prestador de serviço que eu tenho é que às vezes é um pouco, 
pouco demorado tem um atendimento talvez diferenciado por ter vários prédios, então ele te dá um atendimento 
especial pode ser que seja isso é...mas acho que senti que a muita melhoria nessa área de pequenas empresas, 
pequenas e médias né que tão fazendo o serviço a contento e principalmente na entrega.  
Entrevistador - e quanto a confiabilidade dos seus prestadores, qual a sua percepção, às vezes a gente vai, alguma 
coisa que você já respondeu, às vezes acabou respondendo alguma outra questão. 
Entrevistado - é a confiabilidade é ótima é.…a pré-seleção desses candidatos dessas empresas ela veio trazer essas 
melhorias, então é a consequência não só do atendimento do meu cliente que ele vai atender, ele vai do começo ao 
final né, que é a remuneração dele ou prestação de serviço. Praticamente ele fica aguardando o ok para fazer o 
pagamento da última parcela, alguma coisa assim, quando não tem alguns problemas eles vão fazer a solução, 
porque eles sabem que a quantidade do trabalho dele depende da execução daquele que deu trabalho também, 
então que deu problema, então eu acho que tudo essa pré-seleção de prestadores de serviços vem a trazer melhorias, 
não vou falar 100% mais olha 90% hoje nós não temos problemas.  
Entrevistador - e quanto receptividade o que seus clientes até mesmo vocês sentem quando vão entrar em contato 
com fornecedor, quando chamam para conversar, como vocês enxergam isso?  
Entrevistado - bom, normalmente o meu cliente solicita três cotações alguma coisa desse tipo e a gente encaminha 
ao síndico e essa escolha, não só, talvez pelos valores né, de execução alguma coisa assim como também 
propriamente o escopo do trabalho que vai ser realizado, mas...esse é o trâmite normal do, da escolha do prestador 
de serviço em conjunto com a administradora. 
Entrevistador - está e o senhor se sente seguro com esses prestadores de serviço? 
Entrevistado - sim 
Entrevistador - com relação a empatia desses prestadores no dia a dia o senhor acredita que eles têm melhorado 
nesse sentido? 
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Entrevistado - é o que estou falando, a melhoria constante desse atendimento está vendo né, com isso atende não 
só a nós como também ao próprio condomínio que o cliente está solicitando aquela mão de obra ou aquela 
prestação de serviço, mas o mais, que está a mais evidenciado é que não existem tantas reclamações como existia 
anteriormente, então na realidade a gente sente o resultado do...de que a melhoria é muito boa e o constante na 
área de prestação serviço. 
Entrevistador - Uhum, e com relação aquilo que é tangível dessas empresas, com relação das instalações, os 
veículos que utilizam, uniforme, EPI tem alguma… 
Entrevistado - olha o que a gente faz na realidade eu não acompanho o teti a teti das empresas fora o que a gente 
acompanha é a mão de obra colocada dentro da prestação né, dentro do cliente, aí vê não só a melhor proposta, 
melhor orçamento, a qualidade, os profissionais que vão trabalhar se eles estão todos com IPI, cumprindo as 
normas e exigências da legislação né. 
Agora é muito difícil você avaliar o estar na mente o que você exige é o que mais da prestação de serviços. 
Entrevistador - legal, com relação aos processos que essas empresas utilizam né, o passo a passo primeiro liga 
entre em contato ou até o senhor comentou da questão do orçamento e tal, esses processos tão a contento ou ele 
demora muito como o senhor avalia isso? 
Entrevistador - na realidade você tem uma quantidade de prestador de serviço que você solicita o orçamento, de 
dez orçamentos vem dois, três orçamentos esse talvez seja o maior grau de dificuldade de que você possa avaliar 
as cotações tudo. 
Entrevistador - Uhum, é possível afirmar que essas empresas elas estão alinhadas quando a gente olha para a gestão 
do serviço em si, elas estão alinhadas aquilo que o cliente quer, aquilo que realmente espera? 
Entrevistado - eu creio que sim porque na realidade não é...não são é...serviços que vão ser executados que exijam 
decisão maior e quando exige uma precisão maior onde tem que ter um engenheiro assinando ou uma obrigação 
de um arquiteto uma coisa, essas empresas também têm o poder de fornecer normalmente um ART essas coisas 
todas e o que vem acontecendo, as nossas exigências hoje elas estão bem focadas nisso, não ter um engenheiro 
assinando simplesmente mas sim acompanhando, vou citar um exemplo de impermeabilizações né, são fatores 
assim que exigem, exige muita qualidade não só do produto como da mão de obra na instalação, então….você vê 
a não a contento você perde o trabalho, os trabalhos são caríssimos, então além de ter uma garantia da empresa 
fabricante do produto, nós temos um engenheiro responsável para que possa fazer coisas do pequeno porte, uma 
calçada, trocar um piso, um granito alguma coisa que não exige nada além de uma boa colocação das pegas, mas 
que não coloque em risco nada e principalmente a parte de mão de obra, a não ser os EPIS que essas pessoas usar. 
Entrevistador - ok, você acha que o tempo que essa empresa demora para dar essas soluções está de acordo? 
Entrevista - está, tão só um pouco demorado mais na parte do orçamento e da aprovação do orçamento, na execução 
ela é rápida, após aprovado o orçamento é rápido  
Entrevistador - ok, e de uma maneira geral das empresas que prestam esses serviços inclusive com relação aos 
serviços logísticos né, solicitei por exemplo material de limpeza, material de piscina, como que essas empresas 
estão atendendo aquilo que o condomínio necessita dentro de um prazo que o senhor acha interessante?  
Entrevistado - hoje o atendimento é maravilhoso também não vejo nenhum problema com relação a esse 
atendimento, hoje tem bastante concorrentes né, então se vê, você está em Barueri, você tem pra Barueri, se você 
está em Alphaville, desculpa em Osasco põe Osasco, então você faz nas cotações, você consegue ter uma logística 
de entrega.  
Entrevistador - senhor Arthur essas empresas estão empenhadas em desenvolver um relacionamento com o cliente, 
pró ativo, harmonioso, para questão de gerenciar um relacionamento com o cliente? 
Entrevistado - é.…na realidade existe sim, eu acho que porque eu vejo assim não é no contexto de atender um 
cliente, é no contexto de atender vários clientes e à venda ela é pulverizada né, para os nossos clientes, são vendas 
pequenos portes, então o que acontece ele vende trezentos para um, quatrocentos, quinhentos e aí ele vende para 
trinta prédios então ele faz uma venda muito boa, dentro do próprio mês para poder atender. Não um pedido único 
ou correndo risco de não recebimento né, então ele faz a venda pequena, atende em vários clientes e tem uma 
pulverização também dos valores porque o risco de ele não receber seria pequeno o condomínio também a parte 
dos nossos clientes podem até atrasar a fatura, mas o fornecedor nunca vai deixar de receber raríssimas exceções. 
Entrevistador - e o senhor acha que existe preocupação desses prestadores quanto ao pronto atendimento da 
solicitação, o cliente ligou ele está empenhado em atender rápido? 
Entrevistado - hoje tem essa concepção, hoje tem empresa que você pede de manhã e entrega à tarde, você pede a 
tarde entrega de manhã. Alguns produtos às vezes né que não tem a pronta entrega é que demora até quatro, cinco 
seis dias, mas normalmente a gente tem muito, muito...atendimento do pronto atendimento, vai produto químico 
de piscina essas coisas todas, se pede em dois, três, dias já está atendendo no prédio. 
Entrevistador – E quando acontece algum, um retrabalho do fornecedor de serviço fez algum serviço precisou 
voltar, o serviço não ficou de acordo por algum problema esse processo do retrabalho, como que, como que você 
avalia essa prestação de serviço.  
Entrevistado - é na realidade a gente tem algum, alguns retrabalhos aí, mas são pontuais, não é uma coisa assim 
é.…vamos supor assim constante então quando acontece isso eu tenho um feedback da empresa, nós temos 
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acompanhamento e a gente refaz o trabalho com a maior precisão e sem custo sem onerar o próprio condomínio 
principalmente sabendo que a responsabilidade do prestador de serviço né. Eu acho que tudo isso volta lá nas 
escolhas das empresas para que você possa trabalhar, isso é ou talvez seja o diferencial então às vezes você tem 
um custo pouquinho maior, mas você tem um produto no final que você chega contento do atendimento ao cliente.  
Entrevistador - legal, olhando agora para o Big Data Analytics as empresas prestadoras de serviços à sua pode até 
se incluir se for o caso, elas utilizam uma gestão de um volume grande de dados para facilitar esses processos de 
vendas e marketing relacionamento, o senhor acredita que isso aconteça? 
Entrevistado - é...a divulgação da marca, marketing da empresa eu acho de suma importância ela agrega o produto 
mas ela não vende, principalmente a minha...a minha prestação de serviço, a minha...venda do meu serviço é muito 
vinculada a indicações, ao meu trabalho já executado em outros prédios é o pronto atendimento talvez que a gente 
tem que ter para que a gente possa mudar o que está acontecendo a tecnologia da informação  que é isso que eu 
falo o pronto-atendimento né, que ela está vindo pra agregar nosso produto, mas o marketing ele, ele fala que você 
existe mas não vem. 
Entrevistador - está, e essas informações que as empresas têm sobre seus clientes que fica disponível na sua base 
de dados, hã...quando um cliente Y liga eu sei que ele utiliza o produto químico tal, o produto de limpeza tal, eu 
sei volume da sua piscina por exemplo, quando ele faz alguma solicitação eu já tenho entendimento de quanto é 
do que ele precisa. Essas informações são utilizadas, são relevantes para o cliente, os prestadores utilizam isso, ou 
o senhor acha o que? 
Entrevistado - olha...do meu cliente, em relação a atendimento, como posso especificar isso, o exemplo que você 
deu, mas vamos falar da minha empresa em relação a pessoa está ligando fazendo uma cotação eu tenho que saber 
todas as informações dela né é.…quantidade de apartamentos, quantidade de pisos, garagem, o sistema de coleta 
de lixo, é.…água, gás se é individualizado, então você tem que ter uma...bastante informações para que você possa 
dar com precisão seu preço seu custo. Mas voltado a isso sim, com relação aos clientes meus que vão receber os 
prestadores de serviços, desculpa as vezes que vem para nós é.…são rotinas é toda vez tem, ou cada trimestre tem, 
então você normalmente tem até os dados para você fazer a cotação, quando não é uma coisa que não é pontual é 
Quero não é de rotina aí às vezes você pede um prestador de serviço para ir até lá para fazer um levantamento 
técnico do que precisa ser feito na realidade, porque às vezes eles não passam com precisão para a gente, pede um 
produto que você não sabe a marca. O tamanho, a espessura então você fica travado nisso, as informações elas 
vêm, é preferível você mandar o prestador de serviço ir até o condomínio até o cliente para poder fazer avaliação  
Entrevistador - tem, existe as cinco medidas que pesquisadores desta área definiram como importante que a questão 
da velocidade da informação, que a informação chega, a variedade então a gente está num complexo de condomínio 
desde informações relacionadas ao controle de acesso até as caixas d'água em fim, esse volume de informação, o 
valor que esta informação tem e o quanto que elas são confiáveis né, então chamam de velocidade, 
variedade,.volume, valor e veracidade, olhando para essas questões aqui né, é...como que essas empresas utilizem 
esses essas variáveis, quanto à informação? 
Entrevistado -então você fala do primeiro, do mais importante ao menos importante? 
Entrevistador - não, pode ser da mesma forma de uma maneira ampla né, velocidade de informação acontece isso 
eu mando um e-mail, essa informação chega rápido eu tenho rápido essa resposta eu tenho os meus fornecedores 
eles conseguem compilar essas diversas informações. 
Entrevistado - eu...na realidade é...as variedades elas são mais pertinentes aí né a velocidade ela é de suma 
importância as vezes dependendo da necessidade do condomínio né e...deixa eu ver...se tá no ramo de bombas e 
às vezes você tem uma pessoa do serviço que atende aquele prédio então se dá problema em uma bomba 
emergência, se não vai né, vai ficar uma bomba só então a necessidade de você fazer aquele trabalho mais rápido 
não tem, como você fazer cotações porque você não vai pegar a bomba e mandar para dois quatro concorrentes 
para você fazer a...mas a gente tem uma noção de custo e dependendo da potência da bomba você sabe quanto 
custa uma troca de um equipamento né, rebobinamento essas coisas toda, então você tem um parâmetro pra isso 
enquanto que às vezes se tem alguma coisa, documento essas coisas você fica na mão de empresas que elas não 
são idôneas, ela vai cobra por metro linear para desentupimento então a gente tenta fechar um pacote, não dá um 
metro linear né porque o custo, nossa teve prédio ai que o cara foi lá pra desentupir de Dois, Três Mil Reais que 
seria o custo real o cara quer Vinte Mil Reais, isso aconteceu em vários prédios e está aqui, o zelador assinou, 
autorizou você mandou, eu fiz e não tem nem muito o que discutir, então às vezes a gente vê muito isso da 
emergência, agora quando não tem emergência, aquela coisa de rotina que você vai ter tempo pra fazer cotação, 
ela entra numa velocidade mais tranquila, uma precisão para você fazer a contratação, melhor produto, melhor 
preço você tem um tempo melhor para você fazer a escolha.  
Entrevistador - ok, o senhor acha que essas Informações que os fornecedores venham a ter dos seus clientes dos 
condomínios, ela contribui por exemplo para economia de energia quando eu tenho informação sobre qual que é a 
bomba, qual que é o equipamento, vamos dar o exemplo das bombas né, o equipamento e eu percebo que existe 
uma variação no seu funcionamento o senhor acha que a informação contribui para, olhar este equipamento está 
avariado precisa ser consertar está gastando mais energia, economia de água se eu tenho monitoramento de quanto 
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tem gastado de água do condomínio, área comum, reuso reaproveitamento, você acha que a tecnologia em si 
contribui para reduzir custos dentro do condomínio? 
Entrevistado - você fala a tecnologia ou prestadores de serviços? 
Entrevistador - então, a tecnologia utilizada pelos prestadores de serviços. 
Entrevistado - não, não tenho, nós não temos isso aí ainda, algumas empresas elas estão saindo na frente mas são 
assessorias que nós temos, os prestadores de serviços eles só fazem o trivial né quando tem alguma coisa nova que 
nem, saiu um redutor de que você põe o negócio pra tirar a pressão do hidrômetro isso aí tudo precisa sim, pra 
vender um produto que você não vai ter, na realidade são empresas é...que vendem produtos e nunca mais voltar 
e que o condomínio também não vai ter o sucesso, fracassado no objetivo da economia, então a gente procura as 
vezes uma...as empresa que são sérias no mercado para assessoria tanto na área de energia, de gás. O de gás é uma 
coisa mais, meio complexo, mas, mas eu acho que na área de energia e de água você pode ter uma redução 
substancial na energia elétrica, você pode adquirir os produtos hoje né, a energia no leilão dependendo da 
quantidade de quilowatts, você pode ir para migrar pelo Mercado Livre que é a substancial hoje. Hoje as empresas 
de pequeno porte que tem o consumo elevado de energia já estão aprimorando isso e também na parte de água né 
é onde você pode procurar rever, outras formas de fornecimento que não seja a empresa Sabesp alguma uma coisa 
assim você tem poço artesiano, você tem N coisas que você pode agregar não só pela falta da água como também 
redução de custo, então você tem bastante coisa para você aprimorar é que depende do porte do condomínio, o 
condomínio com porte alto de consumo ele compensa você fazer todos esses investimentos se for baixo o consumo 
não há necessidade, não há viabilidade para isso.  
Entrevistador -  ok e…a gente vai entrar para a última etapa aqui, que é com relação à satisfação do cliente, o 
senhor acha que os seus clientes hoje o senhor é.…estão satisfeitos com o serviço prestado a expectativa de fato é 
atendida pelos prestadores de serviços? 
Entrevistado -  eu...eu para o meu cliente. Se eles estão satisfeitos? 
Entrevistador - olhando o seu cliente né e até mesmo o senhor que tem prestador de serviço  
Entrevistado - tanto prestadores de serviço, quanto eu, olha...eu não sei, eu acho que hoje a gente vê um mercado 
muito difícil é um mercado de poucos profissionais hoje na área que querem buscar essa satisfação do cliente 
é...mas eu vejo assim é muito mais valor, muito mais custo do que propriamente a...como se diria a qualidade então 
a gente tá percebendo mas isso, ela vai chegar lá na frente tá porque a gente buscava o aprimoramento da 
administração, concursos né de aprimoramento tudo que você possa fazer na área tributária, na área de RH, na área 
de, da tecnologia da informação, então é uma busca constante isso é na realidade isso aqui você vai buscando 
atender seu cliente né, então para que você possa ter um custo melhor dentro da sua empresa você tem que ter uma 
parrudo né você tem que buscar a tecnologia da informação, hoje num App no celular, é hoje a pessoa acessa 
qualquer momento nosso site e tem todas as informações, ele não precisa perguntar para ninguém aqui dentro, a 
pessoa sabe, o quer uma ele tem, quer um boleto ele tem, quer a prestação de contas ele tem, tá tudo no site né, 
então eu acho que essa tecnologia da informação ela veio agregar nosso produto mas é ai o nosso cliente não é só 
o síndico, nosso cliente são todos os concorrentes, então quando a gente consegue agregar estes produtos a 
tecnologia da informação, você começa então a ter um entendimento que seu cliente está satisfeito, a gente não 
tem nenhuma pesquisa do grau de satisfação recente né a gente já teve algumas coisas mas o ponto crítico mesmo 
que eu vejo e que a tecnologia da informação está mudando ela é o pronto atendimento, porque você tem uma 
carteira de Vinte e Cinco Mil condomínios 10% deixa de pagar o condomínio ele liga do dia Primeiro ao dia Dez 
querendo uma segunda via do boleto, então é ser Duas Mil e Quinhentas  pessoas te ligando do dia Primeiro ao 
dia Dez, então o que a gente viu,  poxa vida antes deles ligar nós vamos mandar o boleto pra ele, mas você não 
pagou o boleto, o mas o boleta tá disponível, você pode pagar, para que ele não precisa, que tá sobrecarga você 
não consegue atender o cliente aí gera insatisfação né, então talvez seja, talvez o mecanismo tirar todo do pronto 
atendimento daquilo que a pessoa vai pedir, você já vai antecipar o que já que, vai saber o que ele vai querer a 
partir do momento que ele deixou de pagar a conta o...dia Dez vence olha...na realidade são Dois dias depois, dia 
Doze ele recebe um App um e-mail dizendo o...tua conta não foi paga né e nós não recebemos o crédito, aí o...mas 
olha o teu boleto disponível, pode imprimir que lê tá...entendeu. Acessa o site então porque existe uma parte 
cômoda né o cliente liga, eu quero o boleto, ai você cobra Dez Reais o...no site o senhor não tem custo nenhum, 
mas o senhor quer o boleto custa Dez, pra que...pra você inibir esse eu pago você pra isso né então existe uma falta 
de educação e que é combinada com diferenças individuais de cada um né, na realidade a gente tá tentando diminuir 
esse, essa talvez seja o pronto-atendimento para que não precise vir até nós por telefone, por e-mail a gente já fazer 
este pré atendimento do que você já veio na ponta tudo que tá acontecendo pelo não pagamento alguma coisa 
assim o que ele vai te pedir, então talvez seja essa talvez seria a busca constante do da satisfação do cliente no 
pronto atendimento.  
Entrevistador - ok, e os preços que essas empresas prestadoras de serviços no ramo condominial praticam, está de 
acordo com aquilo que ela entrega? 
Entrevistado - é existe sim uma...alguma coisa que está mudando bastante o mercado, a busca constante talvez de 
menores custos, você pega uma concorrência totalmente é.…vamos dizer assim não desleal, mas, uma 
concorrência diferenciada você ter vai gerar aí Quarenta, Cinquenta, Sessenta empregos em quanto uma empresa 
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de pequeno porte enquanto uma pequenina tem um ou Dois ou ele mesmo que faz, ela tem um custo diferencial, 
então talvez seja esse o que está acontecendo no mercado. É.…  Há vinte anos atrás em média de 8% e hoje 4% a 
3 é a tendência se você não agregar produtos a prestação de serviços principalmente na área de administração a 
tendência é ela sumir. A administração ela vai ser fadada a não existir mais, a tecnologia da informação ela vai 
mudar tudo isso e consequentemente é...a mudança  da com a administração com agregar produtos, por que estou 
falando de agregar produtos é uma prestação de serviço do pronto atendimento do software  que vai atender todos 
os clientes não só o contas a pagar e contas a receber, um RH que te dá um essencial que ele vai te dar uma precisão 
por que as multas são pesadíssimas, o tributário as pessoas há não precisa reter não, precisa reter não, ai o cara por 
proteção em débito o síndico vai responder, o cliente vai responder uma proteção debita.  
Então não existe uma informação de que a administração ela possa ter tudo isso ele só vai saber quando uma 
Receita Federal manda uma notificação dizendo que teve retenção de que não foi pago, ai o síndico fica nessa 
tribulação toda com o cliente, agora está se cruzando tudo cada vez mais difícil a sonegação eu não digo a 
sonegação é...como diz assim já que existia antigamente, mas existe a sonegação por ignorância né, por 
desconhecer o está sendo feito então as vezes o custo hoje pago para administradora não tem daqui há Quatro, 
Cinco anos  vai poder avaliar o que aconteceu no condomínio dele, então a gente percebe tudo que vem 
acontecendo dentro do condomínio e...tem coisas que você consegue resolver a curto prazo e tem coisas que você 
não consegue né principalmente quando é...a parte tributária.  
Entrevistador - está ok, as empresas prestadoras de serviços elas costumam ouvir os seus clientes, entender seus 
anseios, seu o atendimento está bom, se o serviço está bem prestado, o senhor percebe isso? 
Entrevistador - olha é..na realidade não existe um aprimoramento para esta busca do o, na realidade é...o cliente 
vê um custo menor do produto que entregou no prazo correto se deu algum problema ele devolve o produto ou né 
pede o cancelamento da daqueles, daquele pedido mas na realidade é mais assim é confiabilidade mesmo daquilo 
que compra, daquilo que tá, quem está vendendo quem está comprando, volto dizer que é mais ai na confiabilidade 
daquilo que você tem dos seus fornecedores porque, temos assim é... fornecedores diversos em seus lugares 
diferentes, nós temos vai é...fornecedores de uma determinada região que você trabalha com quatro, cinco, seis, 
clientes e que eles atendem muito bem, agora eles não se preocupam muito com é...saber se o cliente, sim…eu 
acho que quando ele entrega e não tem nenhuma reclamação ele acha que esse é o feedback né que tá tudo bem, 
mas na realidade não existe um aprimoramento para essa busca não pouquíssimas empresas buscam isso  
Entrevistador - para a gente finalizar dividir essa última pergunta em duas é.…a DGT ela é indicada para outros 
condomínios? 
Entrevistado - normalmente são duas, são dois pontos, quando alguém gosta do nosso trabalho, muda de prédio ou 
vai ser o síndico de outro prédio gosta da gente e que nos levar isso existe, indicação boca a boca, o..trabalho da 
DGT é bom e tal e tenho aqui que a pessoa faz a cotação e vende essa cotação e no segundo momento ele me dá 
aí quatro, cinco condomínios que você trabalha hoje pra poder fazer uma cotação são esses Dois pontos ou 
indicação precisa né ou uma indicação após, a pessoa entra no nosso site para fazer uma cotação e na...e na...vamos 
supor assim né, na conferência de tudo que ele está olhando ali naquela proposta ele vai conferir talvez quais 
aqueles prédios que já estão trabalhando com a gente isso que ocorre. 
Entrevistador - Legal, e esses prestadores que o senhor hoje disponibiliza para os seus clientes o senhor indica eles 
normalmente para novos clientes? 
Entrevistado - os meus prestadores de serviços ou melhor prestadores do condomínio?  
Entrevistador - é do condomínio, ou melhor, você tem seleção de alguns prestadores, um condomínio entra em 
contato é preciso de alguém que faça isso, faz essa indicação? 
Entrevistado - sim, é de praxe a gente fazer, hoje essa parte tudo que está vindo hoje no mercado está vindo com 
mais profissionalismo é quer queira quer não, ainda a educação nossa não é...não é das melhores mais eu vejo o 
futuro melhor pra tudo, melhor qualidade da mão de obra e ele vai ser muito melhor do que valores, que as pessoas 
hoje vê muito preço e depois aprova o menor custo e depois vê que não é o menor custo que é o melhor, então a 
educação nossa é ela tá, tá...mas poxa como você faz uma cotação de uma empresa que não vai ficar contento, 
existem empresas que dão preços menores para pegar o trabalho né porque aí ela não faz a contento isso pode 
ocorrer né, então a gente sempre fala, quando você for conversar com prestador de serviço na, no fechamento do 
pedido independentemente do valor é como vai ser realizado, o tempo que vai ser realizado, a qualidade do produto 
que vai ser entregue né, a garantia então eu acho que isso é muito mais importante do que só o preço, então talvez 
a educação hoje nossa dos nossos clientes é despertar esse tipo de coisa, eu já vi síndicos é...falar o seguinte mas 
você vai contratar uma empresa terceirizada que amanhã ela vai um problema a...mas isso lá na frente a gente vê.  
Entrevistador - muito bem, eu queria agradecer a entrevista é essa série de entrevista que eu tenho feito com 
profissionais dessa área vai resultar num artigo, após, artigo acadêmico em uma dissertação de Mestrado que 
certamente receberá essa cópia em primeira mão ok, muito obrigado.  
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA E05 
 
 
Entrevistador - Estou com senhor Edgar Tadeu Vercellino Rodrigues, o Edgar Tadeu ele é Gerente Comercial ele 
é formado em Administração de Empresas tem especialização em Marketing está acima de cinco anos na função, 
ele trabalha numa empresa prestadora de serviços condominiais GDE Bombas que está no mercado há mais de 
cinco anos é uma pequena empresa, faturamento abaixo de noventa milhões, uma empresa que está em processo 
de implantação do Big Data e quanto aos dados, os dados são estruturados.   
Edgar Boa Noite, queria agradecer a sua participação nesta pesquisa e a gente vai falar sobre um trabalho um 
acadêmico que está sendo feito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie dissertação de mestrado cujo o tema é 
Gestão da Cadeia de Suprimentos e Serviços e Big Data como este procedimento influência, qual a influência na 
gestão de serviço.  
Primeiramente a gente vai falar sobre a gestão de serviços e eu queria saber o seguinte, qual é a sua expectativa 
quando um cliente seu né, aprova um determinado serviço, o que ele espera né?   
Entrevistado - bom, primeiramente ele espera a solução, na verdade não é na aprovação do serviço é no 
oferecimento da solução, então ele se sente muito mais confortável ao aprovar o serviço quando nós passamos a 
certeza daquela solução e após isso, aprovação é meramente execução daquele serviço que foi ofertado, então é 
venda de solução.  
Entrevistador - entendi, muito bem, e quanto a essas execuções dos serviços né, os prestadores eles cumprem 
aquilo que foi combinado no ato da aprovação, é cumprido isso?  
Entrevistado - olha dentro da GDE Bombas nós temos aí uns 10% das ordens de serviço que tem algum tipo de 
retorno, com vazamento, ficou alguma coisa mais algum serviço grave eu falaria menos de 1%que daria retorno  
Entrevistador - muito bem, e depois acontece esse retorno e vocês se posicionam e faz o atendimento de modo que 
no final do processo ficou o que foi acordado lá, o serviço foi executado de acordo com o que foi acordado?  
Entrevistado - sim, o retorno é.…às vezes depende porque nós estamos falando de seres humanos executando 
algum tipo de serviço, então um nível aceitável eu acho que até aceitável 10% e alguma coisa um pouco mais 
grave que não era uma coisa esperada que a gente tinha, fica abaixo de 1%quando não está falando nem de um é 
uma ordem de serviço a cada três meses quase.  
Entrevistador -  e estes prestadores de serviços eles normalmente mantêm o local em ordem, limpo ou seguro, 
existe a necessidade de sinalizar o local que eles estão realizando este serviço, como funciona?  
Entrevistado - no caso da GDE Bombas não muito porque bombas, ela fica meio que escondida no prédio, 
dificilmente um morador vai ter acesso a casa de bomba e de poço de esgoto, água pluvial ou água de mina que 
ficam normalmente no subsolo e sim é sinalizado que aquela área está em obras.   
Entrevistador - muito bem, e depois da realização dos serviços é.…os prestadores eles costumam a hora que faz 
análise, foi feito a execução e às vezes precisa retornar e tal, mas no final de tudo, está bom o serviço entregue ok, 
o cliente assinou recebeu o serviço e tal normalmente nesse processo a gente já falou disso anterior e você até 
acabou respondendo, mas é ele cumpre aquilo que foi combinado na proposta, normalmente isso acontece?  
Entrevistado - sim, acontece sim  
Entrevistador - ah legal, e qual que é a sua expectativa né, quanto a confiabilidade né, na verdade a sua não né, 
como que você vê a expectativa do seu cliente com relação a confiabilidade dos prestadores de serviços para 
condomínios?  
Entrevistado - bom, falando de expectativa é...é assim lógico que a gente tem uma expectativa em relação a solução 
que é primordial e acho que na hora crítica do serviço é o que mais conta tá é...um dos exemplos é não prometer 
algo que a gente não vai cumprir, então quando falamos que iremos executar determinado serviço, tal dia não é 
com um prazo de execução espremido, você deve ter uma folga pra que isso não dá uma negatividade no cliente 
vai...alguns exemplos o produto vai amanhã, mas o produto não está nem aqui na empresa, eu não posso agendar 
para amanhã, quando me dão uma data produto provavelmente estará aqui depois de amanhã eu não vou agendar 
pra depois de amanhã eu vou agendar pro um outro dia porque a expectativa dele quando você passa uma data de 
execução é que seja executado no determinado dia e eu não posso ficar ligando para o cliente falando “olha, vamos 
ter que reagendar porque aconteceu algum tipo de problema”. Então aqui a gente lida, na GDE Bombas a gente 
lida desta maneira, mas o primordial é a solução o cliente ele está pagando pelo serviço ele quer uma solução, ele 
não quer que isso aconteça de novo em determinado logico tempo.  
Entrevistador - muito bem, e quanto a receptividade dos profissionais né é...como que você analisa quando o cliente 
entra em contato, quando existe o contato da empresa com o cliente, como você acha que o cliente vê essa 
receptividade?  
Entrevistado - olha tanto o contato cliente empresa e empresa cliente como prestamos serviços para clientes que 
já confiam na gente e tem o contrato de manutenção com a gente dificilmente tenha algo ríspido, há cinco anos à 
frente da empresa se eu tive um ou outro, um ou dois casos em relação isso, mas era às vezes por causa de um 
valor, o cliente acha caro a empresa acha barato, mas nada de tão grave.  



190 
 

Entrevistador - muito bem, então de maneira geral como que o senhor acredita que o cliente em si, você acha que 
ele se sente seguro com a prestação do serviço de vocês?  
Entrevistado - olha, falar que todo o cliente é feliz é meio mentira, mas colocarei que 99,5% dos nossos clientes 
confiam plenamente na capacidade de solução da empresa. Entrevistado - é e com relação ao tangível né, é..as 
instalações da empresa, as ferramentas que vocês utilizam, a apresentação dos funcionários, tudo aquilo que o 
cliente pode ver é.…como que você classificaria a GDE Bombas né? Entrevistado - olha, falando em relação a 
concorrentes, eu vou te falar que a GDE é uma das mais novas, mas é uma das mais pioneiras, sim em relação a 
apresentação dos nossos técnicos com equipamentos, com os EPIS, com tecnologia, com desburocratização de 
processos nós estamos muito melhor que a Conab que é líder de mercado. 
Entrevistador - entendi, então quanto a empatia desses colaboradores, inclusive aqueles que vão até o local lá 
prestar o serviço como é que a gente pode.  
Entrevistado - então, normalmente o executor do serviço os nossos técnicos e auxiliares eles são recebidos pelo 
zelador ou manutencista e eles tem até em alguns casos vínculos de amizade tá, muitas vezes pegam até o número 
pessoal do celular deles pra entrar em contato, claro que a empresa dentro das suas normas exige que o contato 
seja feito com a empresa, mas pra...aferir o nível de empatia eu acho que isso já diz muito sobre o que eles têm de 
proximidade, técnico, zelador, manutencista aqui entre a matriz e o QG e o condomínio é uma relação mais GDE 
sindico, GDE gerente predial um nível um pouco maior e aí fica mais profissional tá, mas também sempre com, a 
GDE sempre transparecendo muita transparência e solidez na solução do serviço, o síndico ou o gerente predial 
ele busca isso.  
Entrevistador - muito bem é.…como que você avalia a sua prestação do serviço quanto às reais necessidades do 
cliente, então você normalmente faz aquilo que ele precisa ou você acha que poderia fazer mais ou você acha que 
não, falta alguma coisa, o que você vê sobre essa questão?  
Entrevistado - quando temos algum tipo de manutenção corretiva e o nosso cliente procura a gente por uma 
solução, sim passamos a solução mais confiável e muitas vezes o cliente a eu não tenho dinheiro pra isso, eu não 
tenho dinheiro pra aquilo, o prédio não tem fluxo de caixa, eu tenho 30% do prédio inadimplente eu preciso de 
algo mais barato, ele passa a solução mais barata, mas fala não é a solução adequada, vai te suprir por algum tempo 
então a gente sempre deixa muito bem claro isso e algumas vezes graças a Deus, algumas vezes somente o cliente 
deu retorno sobre o problema, eu falei que ia dar, a solução é X não tem pra onde correr e graças a Deus depois o 
cliente faz o investimento em uma solução paliativa e relativamente cara pra não gastar na relativamente cara mais 
definitiva e ele gasta duas vezes aquilo como definitivo.  
Entrevistador - muito bem, quanto a prestação de serviços como que você enxerga as ações e os processos que são 
disponíveis pelo cliente da GDE Bombas?  
Entrevistado - bom falando de processo, eu acho que o processo ele é de melhoria continua, ele..agora está bom, 
não, pra determinado volume de clientes você tem um processo que supre a sua necessidade e você tá 
disponibilizado para o cliente, mas conforme você vai aumentando o número de clientes você precisa de melhorias 
contínuas para melhorar o processo, pra se manter a base ou aumentar pouco a base  em relação do que você tem, 
do modo que eu vejo hoje a GDE Bombas disponibiliza o acesso destes processos ao cliente é..em relação 
principalmente aos nossos concorrentes estamos a anos luz levando em consideração principais e maiores 
concorrentes, onde qualquer solicitação de proposta de orçamento de manutenção mensal eles demoram de uma 
semana em torno do envio da proposta, nosso tempo médio é de envio em dois dias, são de dois dias.   
Entrevistador - muito bem, é.…então é possível afirmar que a atuação da GDE Bombas ela está alinhada a 
expectativa dos seus clientes quanto à gestão de serviços né.  
Entrevistado - sim é possível afirmar isso nenhuma empresa poderia afirmar isso crescendo 25 30% ao ano onde 
todos os concorrentes têm caído de 10% ao ano.  Entrevistador - e o tempo que que a empresa utiliza para resolver 
um problema do cliente no condomínio ela é esse tempo e contribui para melhoria do desempenho operacional dos 
senhores? Entrevistado - sim, claro que contribui, principalmente também contribui muito para uma parte da 
satisfação do cliente, hoje temos uma média de...em chamado técnico que a manutenção corretiva nós 
solucionamos em 3, 4 dias o problema isso porque ainda é impactado num dia dois dias que é para aprovação do 
orçamento daquele serviço, hoje um tempo médio para aprovação de um serviço vai dois dias, então se um dia a 
gente atendeu recebemos orçamento fazemos o orçamento no mesmo dia e é enviado ao cliente, tem mais uns dois 
para aprovação, no terceiro está sendo executado, terceiro ou quarto dia tá sendo executado.  
Entrevistador - e a empresa na sua visão ela está empenhada em desenvolver um relacionamento harmonioso e 
proativo com seus clientes?   
 Entrevistado - sim estamos, estamos em busca disso sempre aliás, queremos mais proximidade com o cliente, 
saber mais sobre o cliente em si,  por isso é muito importante é a primeira visita do que é o pro levantamento do 
contrato de manutenção, porque é nossa, talvez a pessoa não seja tão técnica mas ela tem a relação mais próxima 
com o cliente para a empresa, e com isso gera uma….uma um sentimento de confiança muito maior, outras 
empresas quem faz o levantamento para emissão da proposta é o próprio técnico, que não é uma função do técnico 
e dependendo do canal de comunicação você tem agilidade no processo utilização de mídia social como WhatsApp, 
Facebook e Instagram tem trazido ótimos resultados em relação a isso  
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Entrevistador - ok, existe uma preocupação por parte da empresa quanto ao pronto atendimento da solicitação do 
cliente?   
Entrevistado - claro que sim, é.…nós aqui tentamos manter e isso a gente divulga telefones de contato, meios de 
contatos que o quando o cliente precisar da gente ele tenha, se não deu em um número, se não deu pelo WhatsApp, 
se não conseguiu contato via Facebook em alguma, algum lugar ele vai contato com a gente a gente vai socorrer 
ele.   
Entrevistador - legal e como que se avalia o processo do retrabalho a gente comentou sobre isso rapidamente 
anteriormente né na organização, então é...precisou fazer, refazer um serviço alguma coisa assim, como que é esse 
processo, ele é... você utilizou este termo né, desburocratizado existe uma preocupação maior em resolver aquele 
problema porque é um  retrabalho, porque a gente trabalha com serviço a gente sabe que os erros aconteceram 
questão é como como posicionam né, como a GDE Bombas se posiciona em vista de um retrabalho de um retorno 
nesse processo?   
Entrevistado - então o retrabalho e o retorno, ele primeiro que custa muito para empresa e quando acontece isso 
sinceramente é envolvida a área de vendas, a área técnica, área de compras, área, todas as áreas da empresa são 
envolvidas como impacta no processo da empresa como um todo, era um serviço que foi vendido, aliás foi ofertado, 
foi vendido, foi aprovado, foi executado sendo o processo mais lindo do mundo, não deu certo se eu não me antever 
a esse problema já procurar uma outra solução ou algo que seja para a gente ser refeito e não impacte na imagem 
da GDE perante o cliente. A gente corre envolve todas as áreas porque elas precisam ser envolvidas até o 
financeiro, porque foi feito o serviço, mas o serviço não ficou bom, não pode ser faturado, então envolve todas as 
áreas para que aquele serviço seja bem feito para que a gente possa faturar o serviço e vender.  
Entrevistador - muito bem, então a gente entra aqui na medida Big Data que a pergunta é a seguinte, a empresa 
utiliza o serviço de gestão do grande número de dados como facilitador no processo de vendas e marketing?  
Entrevistado - olha mediante as informações disponíveis a capacidade da empresa, a capacidade de alavancar a 
parte financeira da empresa sim utilizamos e muito bem.  
Entrevistador - e essas informações elas são relevantes para o cliente né, o que você tem disponível na sua base de 
dados elas são relevantes, para os clientes, para suas tomadas de decisões?   
Entrevistado - Claro, sem dúvida nenhuma essas informações são primordiais pra gente, vou até citar, em todos os 
levantamentos que nós fazemos nós tiramos fotos do local, foto disso, foto daquilo foto de tudo para a gente saber 
aqui de dentro o que é dentro do cliente e por muitas vezes o cliente solicita um determinado tipo de serviço, por 
exemplo troca de areia e as outras empresas tem que enviar um técnico para verificar qual é o filtro da piscina nós 
hoje temos tabulados todos os nossos, clientes sabemos todos os filtros, sabemos todas as a quantidade de areia 
que a gente tem disponível em cada cliente então quando ele solicita não preciso mandar o técnico eu mesmo passo 
o orçamento a área de vendedora da empresa, ela passa o orçamento o que agiliza no processo então graças a Deus 
nós sabemos todos os equipamentos que nós temos disponíveis em nossos clientes, número de bomba, aplicação 
de bomba, quantidade de filtros, modelos de filtros, marca de filtro, quantidade de areia, temos dezenove toneladas 
de areia sobre nossa custódia ao nosso cargo e empresa nenhuma sabe disso na ponta da língua   
Entrevistador - muito bem e existe, existe na literatura nas pesquisas alguns pesquisadores do Big Data 
desenvolveram algumas variáveis que eles vão chamar de 5Vs que é velocidade, variedade, volume, o valor e a 
veracidade isso tudo dá informação né, como que a empresa utiliza esses dados né para melhorar esse atendimento 
quanto a essas variáveis?  
Entrevistado - Então tô vendo aqui velocidade, variedade, volume, valor e veracidade, vamos lá velocidade vou 
pegar o exemplo anterior da troca de areia, enquanto as empresas estão indo até o cliente para saber qual o filtro 
que eles têm, que muitas vezes o filtro não identificado para o cliente passar essa informação, nós já sabemos, 
variedade temos a informação de todos os nossos filtros, de todos os fabricantes, quantidade, volume temos 
dezenove toneladas de areia nosso cargo, valor vamos falar de valor para o cliente. Existe um custo para pessoa ir 
até o cliente identificar o equipamento voltar com orçamento, então tudo isso impacta no custo da mão de obra, 
logo a mão de obra das outras empresas é bem maior que a nossa. E o valor atrelado a velocidade do orçamento 
enviado, volume e tudo mais, o cliente vê que o mesmo que a gente ganha até um pouco mais do que em relação 
aos nossos concorrentes por causa do custo de mão de obra a informação estava mais precisas estava mais 
disponível para o cliente, e veracidade o cliente adora, o cliente condominial em si adora quando você falar com 
crença, com propriedade, o não, não é isso que tá acontecendo, o seu produto e tal, não vai isso vai aquilo, onde 
em relação aos concorrentes começam a passar algumas informações não verídicas que você fala, não tá aqui é 
assim assado e ele confia porque você fala não, não precisa de tanta coisa assim, que as pessoas querem as outras 
empresas querem vender e esquece da necessidade do cliente.  
Entrevistador - muito bem, o senhor acredita que o Big Data contribui para economia do seu cliente por exemplo 
com relação à água né, consumo de água, consumo de energia, uma...a partir do momento que você usa o Big Data 
e conhece o cliente, você sabe exatamente o que ele precisa com relação aos seus produtos em determinado prazo 
para ele não ter o estoque muito elevado, um estoque muito menor do que ele precisa. Você acredita que essas 
informações que o senhor tem das variáveis dos 5Vs contribui para economia do condomínio.   
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Entrevistado - contribui para a economia do condomínio principalmente porque não existe desgaste com outros 
tipos de equipamentos e também contribui para a economia da empresa se principalmente, mas o quando o cliente, 
o cliente condominial ele só quer um resultado mais barato. Você utilizando o Big Data e oferecendo para ele esse 
tipo de serviço que vai facilitar muito à venda e primordial para ele, ele enxerga assim o valor final e ele te dá 
confiança se você transparecer isso para ele, com o Big Data você tá falando de economia de tempo que para um 
síndico, um gerente predial o zelador é melhor coisa que existe em condomínio qualquer tipo de serviço, são prazos 
longos em qualquer condomínio, tem que fazer isso, vai demorar 10 dias vai demorar tanto tempo, porque existe 
um problema entre os entre a identificação do que tá acontecendo, a oferta da solução, aprovação da solução e a 
entrega da solução. Aprovação da solução principalmente se é emergencial ela ocorre em um tempo muito curto, 
que era relação empresa condomínio, mas primordialmente a primeira que é identificação e oferta da solução, o 
tempo é muito longo, cinco dias para o condomínio é muita coisa.   
Entrevistador - muito bem senhor Edgar, então a gente vai para a última parte da nossa pesquisa que é sobre a 
satisfação do cliente, né quanto a satisfação dos seus clientes em relação aos serviços que vocês prestam né como 
você enxerga esse serviço entregue com relação à expectativa do cliente, como vocês entendem isso?   
Entrevistado - bom entre o que o cliente esperava naquele serviço como que foi realmente entregue dos cem 
processos que hoje nós temos mensalmente, sem sombra de dúvida falaria que 99 dos processos teve que foi 
esperado, condiz com o que foi ofertado e executado.   
Entrevistador - e com relação aos preços praticados por vocês, está de acordo com aquilo que é entregue na visão 
dos seus clientes.   
Entrevistado - olha valor é o algo que depende do que a gente pode fazer, muitas vezes tem alguns clientes que 
pedem um prazo que não existe quero para amanhã, e o amanhã custasse mais, que muitas vezes o material ele é 
um material específico para aquele cliente é dimensionamento de equipamento que vai ser ofertado somente para 
aquele cliente, não é um equipamento que a gente mantém em estoque, porque a gente não sabe quando vai ser 
utilizado aquele equipamento, quando, se ele quer rapidez ele vai pagar um pouco mais caro mas ele tá ciente 
disso. Infelizmente pelo nível de poder de compra porque também não temos tantos clientes como os grandes, nós 
sofremos um pouco com os fornecedores que não ajudam a gente, em questão de valor, mas a GDE se ajuda que 
é colocando Valor no serviço dela, na eficiência dela. Comprar uma bomba na GDE Bombas é mais caro do que 
comprar na média do comercial que é um website ele só faz revenda.   
Entrevistador - as empresas prestadoras de serviço, no caso a GDE Bombas, ela costuma ouvir seus clientes para 
melhor compreendê-los de modo que possa fazer o que eles estejam mais satisfeitos e atender às suas expectativas.?  
Entrevistado - a gente procurou ouvir sim claro o nosso cliente, mas a gente faz o nosso cliente falar, conversar 
com a gente, temos uma pessoa responsável que liga para o cliente apesar que tem cliente que não abre a chamada 
há dois anos com gente. Mas ligamos pedimos, e aí está tudo bem, com o senhor está, o zelador está tudo bem, 
porque ele tem, a gente tem que fazer o cliente lembrar que existe um suporte por trás dele e que ele está bem 
assistido em relação a isso. Hoje nós temos uma ferramenta já passamos da fase de implantação, iremos começar 
a operacionalizar, a implantação já foi feita a operação começa em agosto, onde o contato cliente GDE Bombas 
vai ser maior, que é a AUVO é um é um aplicativo de gerenciamento de equipe, mas que vai facilitar havendo a 
comunicação entre GDE Bombas e área técnica que está na rua executando o serviço e vai ajudar, vai dar agilidade 
ao processo de atendimento. Quando algum cliente fizer algum tipo de chamado nós iremos disponibilizar isso via 
aplicativo o técnico mais próximo vai ser ativado e esse vira fazer o atendimento antigamente era feito via 
WhatsApp, técnico abriu, o cliente abriu um chamado é passado ao supervisor o supervisor verificava. Quem 
poderia atender, quem poderia fazer aquilo e depois de meia hora, quarenta minutos, a gente tinha um retorno e o 
cliente tinha um atendimento atrasado Graças a Deus nós investimos nessa ferramenta em capacitação e 
iniciaremos agora em agosto o processo de operação dela.  
Entrevistador - e só para gente finalizar né, os seus clientes eles costumam indicar a GDE Bombas para outros 
clientes?  
Entrevistador - em fato, em dado 40% dos clientes que têm, mantém contrato com a gente veio de indicação, seja 
de síndico profissional, seja de zelador, seja de administradora trabalha com a gente, veio tudo por indicação, 40% 
dos clientes hoje da GDE é via indicação. Entrevistador - muito obrigado pela sua participação nessa pesquisa né, 
assim que essa pesquisa vai, na verdade fruto desse trabalho vai ser uma um artigo e depois a dissertação é assim 
que a gente concluir esse processo, o senhor receberá em primeira mão uns exemplares ok. Entrevistado - eu que 
agradeço a participação o que eu puder contribuir para melhorar o mercado em si e principalmente a GDE Bombas 
estarei disponível, obrigado. 
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APÊNDICE K – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA E06 
 

Entrevistador - Então é.…Ivan qual o seu nome por gentileza completo. 
Entrevistado - Ivan Luiz Lopes Gonçalves. 
Entrevistador - Ivan Luiz Lopes Gonçalves, Lopes Gonçalves, Ivan qual é a sua função aí na empresa? 
Entrevistado - Eu sou CIO da Resultys né...já até adiantando um pouquinho a Resultys é uma plataforma de 
Inteligência de mercado então estou à frente hoje desta startup  
Entrevistador - Hum legal, quanto tempo você está nessa função o Ivan? 
Entrevistado - É na Resultys eu estou há Dois anos, porém é tem antes da Resultys uma outra empresa que a gente 
fundou a Dez anos atrás também. 
Entrevistador - Está acima de cinco anos né, legal e qual que é o nome da empresa Resultys o quê? 
Entrevistado - É.…Resultys Soluções 
Entrevistador - Result Soluções  
Entrevistado - Resultys com y e s no final. 
Entrevistador - É.…os seus principais clientes eles atuam em que área assim? 
Entrevistado - Principal, minha base principal vem de empresas de tecnologia, então a gente tem clientes hoje 
como iFood por exemplo é cliente nosso né, Soluti Certificação Digital que também é da área de tecnologia e 
segundo lugar viria na parte de logística mesmo, então a gente tem Ambev como cliente por exemplo né, é.…a 
gente tem Regra Cordas que também é empresa que não...é conhecida nacionalmente ela tem uma expressão 
bacana, Ultragaz também é cliente. 
Entrevistador - Legal, então vocês têm mais ou menos de Vinte empregados? 
Entrevistado - Menos de Vinte  
Entrevistador - Menos de Vinte né, é.…o faturamento é menor ou igual a Noventa Milhões? 
Entrevistado - Menor  
Entrevistador - Menor né  
Entrevistado - Ainda menor  
Entrevistador - Ainda menor, é.…então vocês utilizam o Big Data entre Um e Três anos, qual é a plataforma que 
você utiliza Ivan? 
Entrevistado - então nós construímos nossa própria plataforma. 
Entrevistador - plataforma própria 
Entrevistado - então assim a gente, o diferencial da plataforma é que...são algoritmos que foram desenvolvidos 
cada um com sua função, a gente teve o primeiro algoritmo que a gente desenvolveu foi para a captação de dados 
então nosso Big Data ele foi construído na captação de dados por esse algoritmo, então a gente sabia que precisava 
por exemplo da base de todas as empresas ativas, então a gente desenvolveu esse algoritmo no qual a gente 
conseguiu reunir todos esses CNPJ de todos nossas empresas ativas, aí sim a gente criou o Big Data né...empresas 
e a partir desse Big Data conciliou os algoritmos para ir conciliando as informações deste CNPJ.  
Entrevistador - Legal, Ivan com relação a parte de gestão de serviços né, qual que é a expectativa normalmente os 
seus clientes tem né, na aprovação de determinado serviço que vai ser realizado? 
Entrevistado - A expectativa  
Entrevistador - Isso  
Entrevistado - Bem assim na visão do cliente a expectativa sempre é o melhor no menor tempo né, então a gente 
procura internamente também gerir isso né e aí a gente está estruturando até melhor o departamento, então assim 
cada departamento responder aquilo acontecia muito por exemplo no começo da Resultys de o vendedor que fez 
a venda é...o cliente ficar apegado a ele, querer que ele resolva o problema, querer que o vendedor dá suporte 
também então assim, a gente é... de um tempo para cá, resolveu estabelecer bem a passagem de bastão, então o 
vendedor vai até aqui, ele tem que deixar muito ciente para o cliente, eu venho até aqui daqui para frente é a parte 
do pós-venda, é...ou o financeiro, o financeiro vai tratar dessas questões, o pós-venda vai tratar dessas questões e 
o pós-venda também não é suporte, tem a parte de suporte que vai tratar dessas outras questões.  
Entrevistador - E, e normalmente é quanto essa a execução dos serviços é.…a Resultys cumpre aquilo que foi 
combinado no ato da aprovação, da proposta e do serviço? Entrevistado - Normalmente sim é... muito, é comum 
acontecer  mudança de escopo por necessidade do próprio cliente ou por a gente, a gente mesmo identificar algo 
que poderia ser melhor né,  então assim uma Startup inclusive ela é muito conhecida por conta disso, a 
possibilidade que ela tem de mudança rápida, então assim eu diria que 80% dos casos a gente consegue cumprir 
aquilo que está estabelecido inicialmente, mas dos outros 20% não é que a gente não consiga entregar, mas sim 
que mudou o escopo original.  
Entrevistado - Hum rum legal, e com relação a prestação de serviço né acredito eu, que você deva ter algum 
cronograma né, algum…um plano né para começar a desenvolver esse trabalho e durante essa execução de serviço 
esse processo é cumprido? 
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Entrevistado - Sim é...a gente utiliza uma metodologia muito bacana aqui, a gente utiliza o (nome do sistema) 
então dentro do (nome do sistema) a gente sempre pra maioria dos nossos clientes a gente cria um termo de...um 
termo de abertura, no qual esse termo de abertura tem um planejamento inicial e aí a gente determina (inaudível) 
para ir fazendo as entregas né, que estavam pré-estabelecidas de um Sprint para o outro um Sprint dura aí em torno 
de Quinze dias, de um Sprint por outro aí pode se haver essa mudança que eu tinha falado, essa mudança de escopo 
inicialmente né planejado. Então assim normalmente é entregue principalmente o que está dentro do Sprint a gente 
estabelece para o cliente o Sprint vai ter tais entregas e não está contemplado nesses Sprint estas entregas e 
normalmente a gente consegue entregar sim. 
Entrevistador - Legal e depois que foi realizado todo processo do pré cadastro, da pré-transação né, aconteceu da 
forma que vocês definirão é.…em média vocês costumam a entregar, aquilo que foi prometido lá no ato da 
proposta?  
Entrevistado - Sim, sim é.…sim 
Entrevistador - E como é que você vê a relação da confiabilidade da Resultys do seu cliente como é que você 
imagina essa questão da confiabilidade do trabalho de vocês da prestação de serviço?  
Entrevistado – Uhum,  o que eu tenho observado e….no início é realmente o cliente fica com um pouquinho de 
desconfiança principalmente por ser uma startup, por ser uma empresa nova no mercado o cliente entra com aquela 
desconfiança e até por isso que a gente resolveu por exemplo ter um teste gratuito, a gente tem um teste gratuito 
na nossa plataforma que o cliente pode ir lá e analisar por conta própria né a qualidade do nosso serviço, depois 
da contratação ainda assim tem uma certa desconfiança de ó você tem que entregar da forma que eu falei tem que 
ser assim, cada empresa tem um determinado tipo de serviço diferente então a gente procura sempre se adequar 
aquele cronograma daquela empresa, aquele time daquela empresa é mas depois com o passar do tempo a gente 
começa a fazer entregas e, e gente tem muito olhar assim, de olhar o problema do cliente e resolver aquele problema 
específico, a gente olha muito mais o problema do que seguir processo. A gente travava um processo, ó não posso 
ver isso aqui para você agora porque o processo estabelece assim, não pera aí, o problema do cliente atual é esse, 
então de maneira geral eu vejo que o cliente no início tem uma certa desconfiança depois que entendi como que é 
o fluxo correto de trabalho aí sim a confiança se estabelece e daí para frente é uma parceria né.  
Entrevistador - Legal e como é que vocês trabalham a questão da receptividade né, quando o cliente entra em 
contato com vocês como é que vocês trabalham essa questão da, de receber o cliente internamente. 
Entrevistado - A maioria do fluxo nosso hoje, vem por exemplo, o cliente preenche um teste né na plataforma e os 
nossos atendentes que vão entrar em contato. O primeiro contato normalmente é feito via telefone 
a.…receptividade é boa porque, porque ele mesmo já fez contato, então assim e às vezes ele não vai ter um...debate 
pronto assim ó beleza vamos marcar um local, tenho interesse, muitas vezes ele vai falar, ó eu preenchi realmente 
eu tenho interesse entre em contato via e-mail ou entra em contato em outra data. Então assim a receptividade é 
boa, em alguns casos não é muito boa porque é, é aqui no Brasil tem muita cultura de assim, a gente receber ligação 
de Call Center e assim quando a gente recebe uma ligação quer saber o que que é primeiro para economizar o 
máximo de tempo né, então alguns clientes atende nessa expectativa assim, mas no geral a receptividade é boa.  
Entrevistador - Legal e.…você acha que seu cliente ele se sente seguro com a prestação de serviço? 
Entrevistado - Sim eu acredito que quando o cliente entende realmente a proposta ele se sente seguro eu acho que 
o mais difícil é até ele entender corretamente qual que é o fluxo de trabalho e em qual problema que a nossa solução 
pode se encaixar, eu acho que aí que está, mas na prestação em si eu vejo que é tranquilo  
Entrevistador - Legal e qual que é a sua percepção né, com relação a empatia dos seus colaboradores com relação 
ao cliente, como é que você acha que seu cliente entende essa relação? 
Entrevistado - Cara isso é uma das coisas que a gente mais discute, a gente tem uma reunião semanal né, com toda 
a equipe é um tema que a gente mais discuti em todas as reuniões é...no começo a gente pecou muito com isso, 
mas hoje graças a Deus eu vejo que nossa equipe tem empatia muito boa sabe, então assim a gente sempre fala 
para os nossos colaboradores se coloca no lugar do cliente né, as vezes ele vai reclamar de alguma coisa que ele 
não tenha razão, mas ele tem algum motivo para estar fazendo aquela reclamação, então assim, a gente sempre 
inclusive né tem também né tem pesquisa, um NPS aí mensal e o resultado mais positivo que a gente tem é quanto 
ao atendimento né, de se colocar no lugar do cliente, isso eu tenho visto que está bem bacana. 
Entrevistador - Muito bem, olhando para o os aspectos tangíveis Ivan é… 
Entrevistado - Desculpa falhou um pouco como é que é?  
Entrevistador - Olhando para os aspectos tangíveis.  
Entrevistado -Está ok. 
Entrevistador - Né a plataforma em si que você utiliza, o designer da plataforma, as suas instalações, a forma que 
o seu pessoal se apresenta nas organizações, nos seus clientes é.…você acredita que seu cliente está satisfeito com 
esses aspectos? 
Entrevistado - Olha a gente melhorou nas nossas habilidades, a gente tem muito a melhorar nas habilidades do 
produto e aí a gente temporária do próprio cliente pode estar apontando o que quer que a gente melhore. Uma coisa 
que a gente pode melhorar e a gente está buscando melhorar é o nosso posicionamento até pouco tempo a gente 
era muito conhecido como empresa de geração de links né e a gente e nós não somos apenas uma empresa de 
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geração de links a gente é uma empresa de inteligência de mercado. Inteligência comercial e um dos aspectos que 
eu vejo que o nosso cliente ainda pode ficar mais satisfeito com a gente e a gente melhorar o nosso funcionamento 
a gente se colocar mais como empresa realmente de inteligência de mercado e se posicionar de uma forma que o 
cliente entenda claramente o que é inteligência de mercado e como a inteligência de mercado pode influenciar no 
serviço no dia a dia dele é isso que eu vejo que a gente pode melhorar. 
Entrevistador - Legal e com relação a sua prestação de serviço né, como que você acha que o seu cliente né ele 
analisa os seus processos né então é a pessoa entrou em contato com você aí vocês cumpriram um processo depois 
internamente você tem um processo para poder entregar, depois do resultado final do seu trabalho fazendo um 
acompanhamento é tranquilo essa relação, o cliente normalmente gosta desse processo? 
Entrevistado - Olha eu acho que depende muito. Vou te falar num processo positivo e um processo negativo que 
eu acho que os nossos clientes lidam com a gente né. Eu acho que de maneira geral eles têm do bacana o processo 
por exemplo um processo de venda né  
O nosso processo de venda é bem ágil. O cliente entra em contato, logo depois um atendente liga para ele 
solicitando uma videoconferência apresentação pode ser via  
Videoconferência mesmo, disponibiliza ali um teste gratuito para ele então é como se fosse um processo assim de 
adaptação antes mesmo da compra, então esse processo eu vejo que é bacana tem certos processos principalmente 
na parte financeira por exemplo que eu vejo que não é muito bem parado pelos nossos clientes. O nosso sistema 
por exemplo ele é pré-pago então assim enquanto o cliente não faz o pagamento e é confirmado o pagamento eu 
não posso liberar o acesso à plataforma para ele e esse processo a gente tenta é visto é uma forma de rever isso, eu 
vejo que não está sendo muito bem encarado pelo cliente né o cliente por exemplo às vezes fecha a venda aqui 
comigo agora ele já quer um acesso agora, mas infelizmente né eu não posso liberar antes para ele o acesso antes 
da confirmação do pagamento então esse processo eu acredito que não é muito bem aceito e é possível afirmar que 
a sua atuação no mercado é tá alinhado com a expectativa do seu cliente não 100% por pela questão do 
posicionamento que eu falei a gente precisa se posicionar mais principalmente em mídias sociais muito melhor 
nessa parte de inteligência de mercado.  
Entrevistador - Hum legal, e de uma forma sei que de uma forma geral né qual o tempo que você precisa para 
resolver, tanto para fazer essa implantação como para resolver em eventual problema que o cliente vem ter você 
acha que que esse tempo contribui para melhoria do seu desempenho e do desempenho do seu cliente? 
Entrevistado - De maneira geral né, como você colocou não, eu vejo que a gente pode melhorar eu acho, eu vejo 
que principalmente os fundadores sabe, eu e meu sócio agente atua com muito no operacional então eu vejo que a 
gente tem que ter mais tempo pensando no estratégico da empresa pensando em gastar mais tempo naquilo que é 
mais essencial para empresa né então, assim as vezes a gente lá no operacional é ruim até para o próprio cliente 
porque eu vou apagar um incêndio para ele ali, aí acaba que ele fica apegado a mim por exemplo e um outro 
profissional aqui dentro, e outro funcionário colaborador meu que às vezes tem mais expertise do que eu não vai 
atender ele, então assim vejo que pode ser melhorado nesta questão.  
Entrevistador - Muito bem e como que você avalia a sua prestação de serviço com as reais necessidades do seu 
cliente, você propõe a ele aquilo que ele realmente precisa? 
Entrevistado - Nesse sentido eu vejo que a gente atende bem sim né...até por isso que a gente não se importa se a 
gente fazer a mudança escopo por exemplo, a gente sempre foca e resolver o problema do cliente é isso que a gente 
coloca em várias reunião com nossos colaboradores, a gente tem que resolver o problema do cliente, se aquele 
problema não daquele momento é...não tem a ver com processo que deve ser seguido vamos procurar uma maneira 
de adaptar para que a gente possa resolver o problema dele então nesse sentido eu acho que a gente tem atendido 
bem. 
Entrevistador - E a Resultys ela está empenhada Ivan, em desenvolver um relacionamento harmonioso e proativo 
com os clientes? 
Entrevistado - Sim com certeza, com certeza. 
Entrevistador - E existe uma preocupação de vocês com relação ao pronto atendimento desta solicitação a hora 
que o cliente entrou em contato existe essa? 
Entrevistado - Existe eu vejo que isso pode ser até um problema mesmo né, porque sempre o cliente entra em 
contato, a gente já busca ter um pronto atendimento, mas às vezes a gente tem que saber ponderar isso também né, 
não é tudo que o cliente quer que a gente tem que atender no mesmo momento.  
Entrevistador - Muito bem e como você avalia o processo de retrabalho, na Resultys fez um processo né, fez 
um...uma implantação e deu algum problema e vocês precisam resolver isso né, de uma forma ou de outra e seria 
um retrabalho, como vocês atuam no retrabalho? 
Entrevistado - é...gente procura sempre aprender né com os erros né, então assim nesse, nessa parte principalmente 
no setor técnico tem uma documentação muito boa né eles tem uma planilha por exemplo, que coloca lá os 
feedbacks a teve retrabalho, teve um problema ne tal a questão e que poderia ter sido resolvido de tal forma, então 
uma planilha simplesinha mesmo  no Google Drive que eles vão pontuando, olha isso aqui eu fiz dessa forma 
poderia ter sido feito dessa outra forma tá documentado aquilo que foi feito. 
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Entrevistador - Legal e entrando no Big Data agora né, você acha que as empresas e os seus clientes né e os 
prestadores de serviços eles utilizam o Big Data para facilitar no processo de venda e marketing? 
Entrevistado - De maneira geral não, eu vejo o que pode ser bem melhor utilizado, né? De maneira geral não 
utilizam, eu vejo assim que o primeira questão é que precisa se entender bem o que é Big Data e o que é do Big 
Data por que o Big Data por si só, ele não vai gerar resultado para o cliente então tem muito cliente que entra em 
contato com a gente fala assim ó, quero contratar o seu Big Data, não pera aí, você vai contratar a minha 
inteligência aliada com meu Big Data né, então assim eu acho que primeiro precisa ter um melhor entendimento 
do que que é Big Data, do que que é Business intelligence, eu acho que esse entendimento tem que ser melhorado.  
Entrevistador - Hum legal, e esses clientes seus, eles utilizam informações relevantes dos clientes deles para melhor 
atendimento, para atender melhor o seu cliente? 
Entrevistado - Sim nesse sentido, nós mesmos já propomos para os nossos clientes isso, é.…por exemplo a gente 
vai fazer uma análise de mercado para Ambev a gente propõe para ele só o quê, me passa a sua base de clientes 
CNPJ da sua base para que eu possa a partir daí, possa gerar um raio-x da sua base atual porque aquilo está dando 
certo né, vamos continuar com o tiro que está dando certo. Eu faço um raio x da sua base atual, gerar potencial de 
mercado de acordo com a sua base atual. 
Entrevistador - Muito bem, é.…sabe que alguns pesquisadores definiram o que eles vão chamar de 5 Vs do Big 
Data, que é a velocidade, variedade, volume, valor e veracidade como é que a Resultys trabalha esses 5 Vs com 
relação ao seu cliente e se você puder também, como é que seu cliente trabalha com o cliente dele? 
Entrevistado - Olha, vixe  agora tá vindo um barulho...agora voltou, olha assim a gente procura sempre é...trabalhar 
com o máximo de performance principalmente né, então assim se eu for te dizer de uma maneira geral como que 
a gente trabalha esse 5 Vs é...eu diria mais uma vez que é focar no problema do cliente né então assim, o cliente 
há muitas vezes ele não precisa agora de velocidade, a gente pode priorizar qualidade na informação, a veracidade 
lá por exemplo a gente vai focar nisso por isso que é ideal uma análise inicial de requisitos muito bem feita né, 
então vou dar um exemplo de dois extremos, a gente está em atendendo uma Indústria farmacêutica agora em que 
eles mesmos falaram para a gente falaram a gente não precisa de velocidade a gente quer que vocês trabalham 
muito bem o lead, a análise de mercado que vocês fizeram e mesmo que vocês entregam em um volume menor 
mas o que vocês me entregarem que seja bem assertivo, então ok a gente tá focando nisso então, né então ele já tá 
ciente que vai ser um trabalho mais demorado mas já tem cliente sei lá, uma empresa que contratou a gente uma 
empresa que trabalha vende para contabilidades eles querem mais velocidade, eles falaram olha eu quero muito 
volume entrega, o que você tiver de volume em cada região que a gente vai trabalhando aqui mesmo que tem que 
ter aí um processo interno para melhor qualificação desses dados o importante é você me entregar o mais rápido 
possível. Então eu vejo sim que depende muito da necessidade dentro de cada cliente, aí a gente vai trabalhar cada 
Vs conforme a necessidade dele. 
Entrevistador - Hum Ivan, você teria informação se o Big Data Analytics contribui para o desempenho que ele 
otimiza recursos do seu cliente é.…ele traz economia para o seu cliente? 
Entrevistado - Com certeza, com certeza, tanto é.…tanto, em tempo de toda equipe por exemplo na prospecção ou 
na rotina de trabalho, quanto em custos para própria empresa né, vou dar um exemplo, antes mesmo da gente 
construir a plataforma a gente visitou mais de cinquenta empresas no departamento, a gente foi no departamento 
comercial de cada um, a gente levantou aqui que cada vendedor gasta em média duas horas por dia só buscando 
dados de potenciais clientes. Então se a gente for fazer uma conta aí Duas horas por vendedor, imagina uma 
empresa que tem Dez, Quinze vendedores no departamento comercial, então assim é.…só pelo fato de computação 
utilizar Big Data de utilizar uma parte de qualificação para entregar este dado mastigado para e pronto para o 
vendedor, para ele fazer ali que o papel dele que é vender, isso já é uma enorme economia. Então assim é a média 
que a gente fez até na época que a gente estava validando, a gente conseguia economizar por empresa uma média 
de R$ 5.800,00 por empresa né, só nesta questão de economizar o tempo que o vendedor busca um dado na internet. 
Entrevistador - Hum legal, e entrando agora na parte da satisfação que a nossa última parte aqui do nosso bate-
papo é.…como, como que o seu cliente enxerga o serviço que você entrega para ele no final desse processo né, ele 
tinha uma expectativa, você fez, executou o trabalho e como ele percebeu isso no final? 
Entrevistado - Eu vejo que ele percebe muito em relação a economia que ele teve de tempo e de desgaste ele te 
sobrar mais tempo para ele executar é...tarefas de estratégicas da empresa, isso eu vejo que ele enxerga como um 
grande valor, a...economia de tempo né, como eu disse a economia de dinheiro também porque a gente, os nossos 
concorrentes por exemplo de mercado compram tickets bem maiores do que... do que o nosso e...principal que eu 
vejo é isso assim, você perguntou o que o cliente enxerga em termos de valor né. 
Entrevistador - Isso mesmo  
Entrevistado - Então eu vejo isso economia de tempo e de custo né,  
Entrevistador - E. o feedback que vocês têm dele com relação ao preço que você pratica você acredita que está de 
acordo o preço que você pratica com a solução que você entrega. 
Entrevistado - Eu acho que a gente está cobrando barato assim...é claro que o cliente não vai falar isso para a gente 
né, mas eu venho percebendo isso e a gente tem tido um feedback de como a gente a startup e participou do 
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processo de aceleração e a própria aceleradora e investidores falaram isso para gente né, a gente veio com o intuito 
de ser bastante competitivo com principal corrente concorrente nosso que cobram tickets de R$10.000,  
R$ 15000 Reais mês e o nosso tíquete médio é de R$ 2.000 mês, então, assim eu creio que a gente está deixando 
muito dinheiro na mesa mesmo né é. Então assim a minha percepção é que a gente precisa remodelar o nosso 
modelo de negócios para que a gente possa demonstrar mais o valor que está entregando e cobrar mais por isso. 
Entrevistador - Muito bem, e.…vocês costumam a ouvir os seus clientes para entender melhor, entende lo melhor 
com relação a satisfação e tal, você respondeu isso um tempo atrás, mas só para gente seguir a sequência aqui. 
Entrevistado - Sim a gente tem dois canais, o primeiro é dentro da própria plataforma ele pode dar um feedback a 
qualquer momento mesmo que ele quiser sugerindo ali uma funcionalidade nova ou reclamando de alguma coisa 
que tem na plataforma, mas a gente tem um INPS mensal também né, ele dispara ali uma pesquisa de satisfação 
mensal. 
Entrevistador - E a última pergunta é.…os seus clientes eles te indicam para outros clientes, existe isso? 
Entrevistado - Sim...existe é.…a gente tem conquistado muitos clientes com indicação, a gente quer 
profissionalizar isso aqui dentro, a gente tem um parceiro está no mesmo ambiente até que a gente que tem um 
sistema de gestão de indicações né, a gente está querendo contratar essa plataforma para profissionalizar isso já 
que está dando resultado.  
Entrevistador - Legal Ivan, era isso né, esse, essa nossa entrevista vai gerar primeiramente esse conhecimento um 
artigo Acadêmico nessa área que a gente conversou que a Gestão da Cadeia de Suprimento e Big Data e vai fazer 
parte de uma dissertação de Mestrado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né então ao passo que a gente vai 
evoluindo com esse trabalho eu vou em primeira mão, mandar para você uma cópia desse trabalho e agradeço 
muito a participação.  
Entrevistado - Que isso Douglas estou aqui à disposição o que precisar, como eu falei aí, não é mentira cara, eu 
quero que a pessoa cada vez tenha mais conhecimento do que do que é Big Data, do que é inteligência de mercado, 
eu acho que no Brasil a gente feliz de trazer uma cultura assim de inovação que envolva mais esses aspectos e o 
que eu puder contribuir cara pode contar comigo eu espero a atualizações aí sim eu quero eu quero que dê tudo 
certo. 
Entrevistador - Obrigado! 
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APENDICE L – CARGAS CRUZADAS ANTES DOS AJUSTES 
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 Exp_1 0,27 0,13 0,39 0,28 0,10 0,13 0,26 0,37 0,23 0,24 

 Exp_2 0,58 0,35 0,39 0,41 0,25 0,32 0,36 0,36 0,31 0,25 

 Exp_3 0,50 0,25 0,05 0,26 0,16 0,15 0,19 0,32 0,29 0,29 

 Exp_4 0,77 0,53 -0,01 0,29 0,31 0,28 0,28 0,21 0,16 0,20 

 Exp_5 0,71 0,38 0,06 0,15 0,25 0,11 0,19 0,16 0,07 0,14 

 Exp_6 0,80 0,42 0,09 0,28 0,20 0,21 0,34 0,32 0,16 0,16 

 Exp_7 0,63 0,49 0,12 0,22 0,24 0,26 0,31 0,14 0,23 0,18 

Exe_10 0,24 0,54 0,12 0,27 0,32 0,28 0,24 0,14 0,16 0,13 

Exe_11 0,07 0,25 0,31 0,14 0,19 0,16 0,03 0,09 0,15 0,20 

Exe_12 0,50 0,75 0,29 0,36 0,38 0,37 0,25 0,20 0,27 0,39 

Exe_13 0,31 0,66 0,33 0,56 0,47 0,53 0,34 0,28 0,27 0,31 

Exe_8  0,32 0,43 0,11 0,17 0,26 0,27 0,27 0,24 0,15 0,18 

Exe_9  0,49 0,66 0,08 0,09 0,33 0,18 0,27 0,23 0,06 0,18 

Per_14 0,10 0,14 0,65 0,28 0,12 0,08 0,15 0,24 0,15 0,15 

Per_15 0,11 0,10 0,65 0,31 0,16 0,07 0,19 0,25 0,24 0,12 

Per_16 0,16 0,27 0,73 0,27 0,28 0,22 0,17 0,15 0,21 0,08 

Per_17 0,03 0,16 0,74 0,37 0,26 0,28 0,25 0,22 0,26 0,10 

Per_18 0,27 0,30 0,79 0,38 0,32 0,28 0,32 0,38 0,35 0,24 

Per_19 0,14 0,33 0,85 0,30 0,36 0,27 0,25 0,19 0,30 0,15 

Per_20 0,10 0,31 0,83 0,45 0,31 0,28 0,24 0,13 0,26 0,24 

Pre_21 0,33 0,45 0,29 0,68 0,35 0,38 0,21 0,12 0,34 0,29 

Pre_22 0,35 0,27 0,33 0,67 0,31 0,30 0,33 0,33 0,31 0,28 

Pre_23 0,36 0,35 0,36 0,75 0,41 0,37 0,33 0,30 0,32 0,20 

Pre_24 0,13 0,22 0,37 0,50 0,23 0,38 0,15 0,10 0,19 0,17 

Pre_25 0,16 0,17 0,22 0,61 0,33 0,46 0,27 0,32 0,45 0,35 

Pre_26 0,23 0,39 0,24 0,71 0,47 0,44 0,17 0,22 0,32 0,30 

Tra_27 0,16 0,27 0,38 0,50 0,58 0,25 0,30 0,18 0,29 0,23 

Tra_28 0,14 0,25 0,14 0,29 0,58 0,40 0,25 0,14 0,30 0,23 

Tra_29 0,37 0,49 0,21 0,39 0,68 0,42 0,34 0,25 0,36 0,31 

Tra_30 0,01 0,15 0,31 0,15 0,43 0,20 0,17 0,28 0,19 0,18 

Tra_31 0,34 0,45 0,13 0,34 0,66 0,41 0,34 0,31 0,37 0,44 

Tra_32 0,11 0,36 0,22 0,19 0,59 0,34 0,26 0,21 0,20 0,25 

Pos_33 0,32 0,46 0,22 0,38 0,44 0,66 0,44 0,26 0,36 0,32 

Pos_34 0,25 0,42 0,21 0,46 0,46 0,77 0,34 0,10 0,32 0,27 
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Pos_35 0,07 0,21 0,27 0,29 0,19 0,43 0,32 0,29 0,29 0,19 

Pos_36 0,05 0,18 0,13 0,39 0,31 0,55 0,12 0,26 0,21 0,27 

Pos_37 0,26 0,37 0,17 0,32 0,39 0,66 0,43 0,19 0,32 0,30 

Pos_38 0,18 0,20 0,17 0,29 0,20 0,50 0,39 0,28 0,29 0,20 

Rel_39 0,30 0,36 0,37 0,38 0,47 0,48 0,75 0,40 0,48 0,40 

Rel_40 0,21 0,21 0,19 0,23 0,24 0,42 0,62 0,33 0,31 0,22 

Rel_41 0,22 0,12 0,20 0,30 0,32 0,27 0,56 0,43 0,30 0,22 

Rel_42 0,27 0,37 0,12 0,17 0,24 0,42 0,72 0,34 0,39 0,34 

Rel_43 0,29 0,36 0,14 0,21 0,32 0,42 0,74 0,37 0,40 0,25 

Rel_44 0,45 0,36 0,22 0,24 0,39 0,33 0,80 0,55 0,45 0,37 

TI_45  0,41 0,29 0,23 0,30 0,42 0,38 0,52 0,72 0,44 0,36 

TI_46  0,31 0,22 0,17 0,34 0,21 0,21 0,29 0,66 0,36 0,23 

TI_47  0,33 0,27 0,15 0,27 0,27 0,23 0,48 0,81 0,50 0,43 

TI_48  0,36 0,31 0,26 0,29 0,29 0,28 0,42 0,81 0,52 0,46 

TI_49  0,19 0,19 0,16 0,26 0,18 0,23 0,46 0,75 0,50 0,42 

TI_50  0,26 0,31 0,29 0,21 0,28 0,22 0,41 0,75 0,55 0,45 

TI_51  0,12 0,27 0,26 0,22 0,29 0,21 0,42 0,71 0,49 0,44 

TI_52  0,22 0,23 0,12 0,26 0,28 0,25 0,41 0,70 0,46 0,30 

DO_53  0,22 0,26 0,10 0,21 0,31 0,28 0,31 0,37 0,59 0,37 

DO_54  0,05 0,10 0,25 0,17 0,23 0,15 0,23 0,36 0,61 0,42 

DO_55  0,16 0,26 0,31 0,34 0,39 0,30 0,33 0,49 0,67 0,41 

DO_56  0,09 0,12 0,24 0,37 0,22 0,23 0,28 0,35 0,47 0,25 

DO_57  0,20 0,28 0,27 0,30 0,40 0,35 0,41 0,42 0,72 0,47 

DO_58  0,31 0,21 0,23 0,47 0,38 0,45 0,47 0,47 0,74 0,43 

DO_59  0,30 0,26 0,17 0,41 0,40 0,35 0,40 0,49 0,72 0,55 

DO_60  0,19 0,12 0,25 0,32 0,26 0,38 0,48 0,46 0,71 0,53 

SC_61  0,08 0,18 0,16 0,31 0,28 0,33 0,31 0,31 0,40 0,55 

SC_62  0,32 0,24 0,27 0,28 0,27 0,23 0,24 0,33 0,34 0,55 

SC_63  0,25 0,21 0,10 0,06 0,17 0,13 0,17 0,25 0,27 0,50 

SC_64  0,15 0,19 0,09 0,27 0,32 0,29 0,33 0,36 0,57 0,75 

SC_65  0,20 0,33 0,09 0,17 0,29 0,30 0,37 0,34 0,44 0,70 

SC_66  0,22 0,41 0,11 0,35 0,40 0,32 0,22 0,40 0,46 0,70 

SC_67  0,22 0,31 0,22 0,30 0,34 0,26 0,31 0,36 0,48 0,71 

SC_68  0,13 0,21 0,04 0,27 0,28 0,27 0,19 0,30 0,21 0,48 
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APENDICE M – MODELO ESTRUTURAL ANTES DOS AJUSTES  
COM MEDIAÇÃO 
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APENDICE N – MODELO ESTRUTURAL APÓS OS AJUSTES SEM MEDIAÇÃO 

 

 


