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RESUMO 

 

O propósito deste estudo é definir uma metodologia para identificar as práticas mais 

efetivas de gestão da qualidade em uma rede de transportadores regionais 

terceirizados que prestam serviços de entrega para uma transportadora do mercado 

de e-commerce. A metodologia definida será aplicada posteriormente no mapeamento 

das melhores práticas, que poderão ser utilizadas na elaboração de um programa de 

desenvolvimento de fornecedores. Baseado em revisão da literatura sobre práticas de 

gestão da qualidade foi construído um questionário, que foi testado por meio de uma 

survey aplicada aos transportadores e posteriores entrevistas. Por meio destas 

entrevistas foi possível também identificar práticas distintas e efetivas em 

transportadores com boa performance operacional, além dos fatores que mais 

parecem influenciar positivamente na qualidade dos serviços, como por exemplo o 

envolvimento direto da alta liderança na gestão da qualidade. Dessa forma, verificou-

se o instrumento desenvolvido como efetivo para desenvolver um programa de 

excelência para uma rede de fornecedores de serviços de entrega de uma 

transportadora do e-commerce e com isso aumentar sua competitividade.  

 

Palavras-chave: gestão da qualidade, transporte, e-commerce, qualidade em serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to define a methodology to identify the most effective 

quality management practices in an e-commerce carrier’s third party last mile 

transportation network. The defined methodology will be applied in the search for best 

practices that might be used in a supplier development program. A survey, based on 

quality management literature review, was elaborated and tested with the 

transportation network companies. This test was also followed by some interviews. 

Through these interviews it was not only possible to identify different and effective 

practices among best performance transportation companies, but also confirm the 

factors that seem to positively affect service quality, like leadership commitment with 

quality management. Therefore, the developed methodology revealed to be effective 

to develop an excellence program for an e-commerce carrier’s network of deliveries 

suppliers and thus enhance its competitiveness.  

 

Keywords: quality management, transportation, e-commerce, service quality 
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1  INTRODUÇÃO  
 

 O alto desempenho em qualidade tem um impacto direto e significativo nos 

desempenhos financeiro e de mercado de uma organização. A efetiva implementação 

de práticas de qualidade contribui para que uma organização atinja melhores 

resultados financeiros, de mercado e até de inovação, ao melhorar a qualidade de 

produtos e serviços e o desempenho operacional (PATYAL; KOILAKUNTLA, 2016). 

Há significativa relevância estatística na associação entre melhorias da qualidade, 

relacionamento com clientes e seleção de fornecedores, sendo que empresas com 

tendência para alta qualidade têm resultados melhores em termos de custos, 

produtividade e receitas (KUEI et al, 2001).  

 Práticas da Gestão da Qualidade Total, como o envolvimento da alta liderança, 

relacionamento com os funcionários, utilização de dados e relatórios de qualidade, 

treinamento e gestão de fornecedores estão inter-relacionadas e têm impacto positivo 

direto ou indireto nos resultados das organizações, considerando as variáveis de 

operações, mercado e financeiras. O envolvimento da liderança e a gestão de 

fornecedores são dois elementos críticos para tais impactos (KAYNAK, 2003). 

 No setor de logística, qualidade também tem sido um ponto crítico. A 

terceirização de operações logísticas tem ganhado cada vez mais relevância, 

permitindo que as empresas contratantes possam focar nas suas atividades principais 

e mais estratégicas. Em contrapartida, essas empresas esperam reduções de custos 

e operações logísticas mais eficientes (SHARMA; KUMAR, 2015). Às vezes, na 

escolha de um provedor de serviços logísticos, a capacidade e o desempenho 

operacional percebidos são mais determinantes do que os preços cobrados. Itens 

como o histórico de atendimento de prazos, a capacidade de atender solicitações 

especiais dos clientes e a responsividade são levados em consideração nos modelos 

de seleção de provedores (SHARMA; KUMAR, 2015).  

 Especificamente no setor de comércio eletrônico, a melhoria da qualidade dos 

serviços é vista como um fator chave para o sucesso do varejo eletrônico e é 

reconhecida como um meio eficaz de conquistar e sustentar vantagem competitiva, 

além de um tema estratégico para o sucesso no longo prazo e fator determinante para 

a satisfação e lealdade dos consumidores (LIN et al, 2016). A compra on-line 

geralmente envolve uma tríade composta pelo varejista eletrônico, o consumidor final 
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e uma transportadora (provedor logístico). A experiência do serviço para o consumidor 

se dá por dois componentes: a compra no site do varejista, onde o consumidor poderá 

experimentar a compra em si e quão amigável e bem estruturado é o site, e a entrega 

da mercadoria comprada, ou seja, a experiência de receber a encomenda adquirida, 

que será efetivada pela transportadora. A percepção de qualidade pelo consumidor 

se dará não somente pela experiência da compra, mas também pela experiência do 

recebimento da encomenda. Um estudo realizado no mercado chinês de comércio 

eletrônico (LIN et al, 2016) indicou que há uma alta correlação entre a qualidade dos 

serviços logísticos e a satisfação do consumidor com o varejista e que esta satisfação 

pode impactar positivamente ou negativamente a lealdade do consumidor em relação 

ao mesmo varejista. Ou seja, por mais que um varejista tenha um ótimo site e 

proporcione uma ótima experiência de compra ao consumidor, se a qualidade do 

serviço de entrega for ruim, o impacto negativo sobre o serviço logístico recai também 

sobre a experiência de compra. Isso reforça para o varejista do comércio eletrônico a 

relevância da qualidade dos seus prestadores de serviços logísticos (LIN et al, 2016). 

 As metodologias de gestão da qualidade tiveram sua origem no setor 

industrial e, portanto, é importante contextualizar suas aplicações no setor de serviços. 

Diferente do setor industrial, serviços são intangíveis e não podem ser estocados. A 

percepção sobre a qualidade do serviço se dá no momento de sua entrega. No caso 

de uma transportadora do e-commerce, por exemplo, a percepção da qualidade do 

serviço se dá na entrega ao consumidor final, quando se dará a interação entre o 

entregador e o consumidor. Além disso, serão avaliados o prazo de entrega (se ficou 

dentro do prometido pelo varejista do e-commerce no momento da compra no site) e 

a integridade do produto. Com relação ao embarcador (varejista do comércio 

eletrônico), que é o cliente que contrata a transportadora, serão avaliados os 

cumprimentos de prazos, a velocidade de atualização das informações sobre o 

andamento das entregas dos produtos, sejam elas bem-sucedidas ou não, e também 

a qualidade do atendimento humano para o tratamento das ocorrências e não 

conformidades. 

 Para o embarcador, que é o decisor na contratação de uma transportadora, a 

percepção de qualidade será a soma da percepção dos consumidores finais com a 

sua própria percepção no relacionamento diário com a transportadora. Dessa forma, 

a capacidade de uma transportadora entregar serviços de qualidade e mantê-los 
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minimamente estáveis ao longo do tempo é fator decisivo na sua competitividade, já 

que há no mercado outras opções de transportadoras e os clientes migram facilmente 

para outro fornecedor caso haja problemas de desempenho operacional. 

 Com base na relação existente entre as práticas de gestão da qualidade 

identificadas na literatura e os resultados de uma organização, este estudo tem por 

objetivo propor um instrumento para mapear as boas práticas de gestão dos 

transportadores regionais terceirizados que atendem a Total Express, transportadora 

de entregas expressas do segmento de e-commerce, que efetivamente estejam 

trazendo bons resultados operacionais e alavancando o desempenho. A Total opera 

em todo o território nacional e tem uma rede de distribuição física composta por filiais 

e transportadores regionais terceirizados, que realizam as entregas porta a porta (ou 

entregas last mile). Atualmente a Total realiza cerca de 32 milhões de entregas anuais 

e este volume cresce a um ritmo de dois dígitos por ano, acompanhando as tendências 

de crescimento do mercado de e-commerce brasileiro. 

 Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)1, 

o mercado de e-commerce brasileiro triplicou de tamanho entre 2011 e 2017, partindo 

de um faturamento de R$ 18,5 bilhões para R$ 60 bilhões em 2017, quando cresceu 

17% em relação ao ano anterior num período em que o Brasil ainda enfrentava uma 

forte crise econômica. Para 2018, a previsão era de um crescimento de 15% contra 

2017, atingindo R$ 69 bilhões. A popularização do uso de smartphones pela 

população brasileira, aliada ao crescimento da percepção de conveniência trazida 

pela compra on-line, alimentam o crescimento acelerado deste mercado. 

 Com relação ao futuro, segundo o Relatório Global de Pagamentos 2018 da 

Worldpay Inc.2, as projeções para 2022 apontam para um faturamento de quase R$ 

150 bilhões, que representaria oito vezes o total de 2011. Trata-se, portanto, de um 

mercado em ampla expansão e a Total se posiciona como uma das maiores 

transportadoras privadas no segmento de cargas expressas até 30 kg. 

                                                           
1 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-dados-e-commerce-cresce-12-em-

2017-e-tem-projecao-de-15-em-2018/>. Acesso em 10 nov. 2018. 
2 Disponível em: <https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/crescimento-de-39-e-

esperado-para-ecommerce-no-brasil-ate-2022-chegando-a-quase-r150-bilhoes/>. Acesso em 10 nov. 
2018. 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-dados-e-commerce-cresce-12-em-2017-e-tem-projecao-de-15-em-2018/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-dados-e-commerce-cresce-12-em-2017-e-tem-projecao-de-15-em-2018/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/crescimento-de-39-e-esperado-para-ecommerce-no-brasil-ate-2022-chegando-a-quase-r150-bilhoes/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/crescimento-de-39-e-esperado-para-ecommerce-no-brasil-ate-2022-chegando-a-quase-r150-bilhoes/
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 Ao longo dos últimos cinco anos, a Total Express tem apoiado a sua estratégia 

de aumento de abrangência de entregas na ampliação da contratação e fortalecimento 

da rede de transportadores regionais terceirizados. Com isso, a participação destes 

transportadores no volume total de entregas da Total cresceu consideravelmente, 

conforme demonstra o Gráfico 1. Esta rede tem, portanto, um importante papel na 

alavancagem da competitividade da Total ao ter sob sua responsabilidade quase 70% 

do volume total das entregas. 

 

Gráfico 1 – Participação de Filiais e Transportadores regionais no total de entregas 

 

 Dados recentes sobre o desempenho operacional dos transportadores 

terceirizados da Total mostram oportunidades de melhoria. O principal indicador da 

rede de transportadores, que mensurao atingimento dos prazos de entrega no last 

mile, apresentou uma média de 93,4% nos últimos 12 meses, com um desvio padrão 

de 7,9%. A Total trabalha atualmente com uma meta de 98% e, no mercado, todas as 

transportadoras são muito cobradas com relação à estabilidade operacional. 

Investigar as práticas de gestão da qualidade dos transportadores tem, portanto, muita 

relevância para o sucesso da empresa. Os transportadores com alto desempenho 

operacional podem ajudar na identificação das práticas de gestão de qualidade que 

sejam realmente efetivas. 

 Além das oportunidades de melhoria, é importante também destacar que os 

transportadores regionais terceirizados são a última etapa da cadeia do e-commerce 

antes da entrega das encomendas aos consumidores finais, que fizeram as compras 

nos sites dos varejistas e esperam um serviço de qualidade. Ou seja, são os 

transportadores regionais que têm o contato direto com o consumidor final e estarão 
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representando a Total no momento da entrega. Dessa forma, um transportador 

regional terceirizado é fundamental para a construção da imagem da Total como 

transportadora nacional relevante para os varejistas de e-commerce. 

 Neste sentido, o estudo pretende responder à seguinte questão: qual é a 

maneira mais efetiva de mapear as práticas de gestão da qualidade que trazem 

melhores resultados aos serviços da rede de transportadores terceirizados da Total 

Express? 

 A principal contribuição deste trabalho é a definição de um método para a 

criação de parâmetros que poderão ser utilizados na elaboração de um programa de 

treinamento e desenvolvimento de fornecedores. Este programa deverá conter as 

práticas mais efetivas de gestão da qualidade na operação de uma transportadora do 

e-commerce. A expectativa é a de que o programa a ser desenvolvido alavanque mais 

rapidamente a qualidade geral dos serviços prestados pela Total Express e reforce 

sua competitividade no mercado das transportadoras do e-commerce. 

 A estrutura deste trabalho segue na seção 2 com um embasamento teórico 

sobre Gestão da Qualidade e as práticas de qualidade no setor de serviços. Na seção 

3 é abordada a metodologia de pesquisa utilizada, a formulação das hipóteses para 

responder à questão de pesquisa e o detalhamento do caso da Total Express. Na 

seção 4 são apresentados os resultados e análises dos dados obtidos. Na seção 5 há 

uma discussão sobre os resultados e, por fim, na seção 6 são apresentadas as 

conclusões, implicações práticas da pesquisa, suas limitações e recomendações para 

pesquisas posteriores. 
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2  EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1  Evolução da Gestão da Qualidade 

 

 Segundo Miguel (2001), o desenvolvimento da qualidade tem seus principais 

eventos ao longo do século XX no setor de manufatura industrial. Entre os anos 20 e 

50, houve uma abordagem corretiva, que tinha como princípios as práticas de 

inspeção e controle estatístico da produção. Nesta abordagem, a visão da qualidade 

era a identificação de problemas a serem resolvidos, com o intuito de buscar 

uniformidade dos produtos. Estas tarefas ficavam a cargo de departamentos de 

inspeção e controle da qualidade. A partir dos anos 50 inicia-se uma abordagem mais 

preventiva, com maior proatividade com relação à qualidade. A visão passa a ser de 

coordenação de várias etapas da cadeia de produção, envolvendo praticamente todas 

as áreas da empresa, para que a qualidade seja construída e não mais corrigida. Esta 

transformação culmina nos anos 80 com a criação do conceito de Gestão da 

Qualidade Total (ou TQM – Total Quality Management), que traz uma visão sistêmica 

e posiciona a gestão da qualidade como estratégia empresarial, visando o 

atendimento das necessidades do mercado e colocando o cliente como figura central 

para que suas necessidades sejam levadas em consideração no planejamento e 

gestão da qualidade. Nesta abordagem sistêmica da qualidade, todos na empresa são 

envolvidos e a alta liderança tem uma enorme responsabilidade. No final dos anos 80 

e início dos 90 surge a ISO 9000, lançada pela International Standardization 

Organization (ISO), que é um conjunto de normas para sistemas de qualidade. A 

obtenção de uma certificação ISO por uma organização é um certificado de garantia 

da qualidade reconhecido internacionalmente. 

 Por ter as necessidades do cliente como elemento central de todo o 

planejamento para obter qualidade e o comércio eletrônico ser tão sensível a serviços 

logísticos de qualidade para seus clientes, as práticas da TQM serão utilizadas como 

referência para a pesquisa realizada no presente estudo. 

 Segundo Kanji e Asher (1993), a TQM trouxe como foco o alinhamento geral 

de uma organização para buscar a qualidade em todos os seus processos, a partir da 

ideia de “prevenção ao invés de detecção”. 
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 Com base no conceito de qualidade como o atendimento contínuo aos 

requerimentos dos clientes, uma série de princípios foi estabelecida com o objetivo de 

transformar as organizações e garantir que a busca da qualidade estivesse 

efetivamente incorporada na gestão. Engajamento da alta liderança, processos 

formais e estruturados de comunicação, senso de propósito, incentivos e 

reconhecimento são alguns dos pontos fundamentais para a implementação da TQM. 

 De maneira geral, a TQM é definida da seguinte maneira (KANJI; ASHER, 

1993, p. 10, tradução nossa): 

 Qualidade: atender continuamente aos requerimentos dos 

clientes; 

 Qualidade Total: atingir a qualidade a baixo custo; 

 Gestão da Qualidade Total: obter a qualidade total pelo 

envolvimento e compromisso diário de todos os membros da 

organização.  

 Há também definições mais amplas para a TQM. 

A TQM incorpora uma série de ações que uma empresa deve realizar 

para alcançar a melhor qualidade possível e diferenciar-se no 

mercado. Pode ainda ser definida como um sistema estruturado que 

visa satisfazer clientes internos e externos, além dos fornecedores, 

integrando o ambiente de negócios com melhoria contínua, através de 

ciclos de desenvolvimento, melhoria e manutenção aliados a uma 

mudança cultural na organização (MIGUEL, 2001, p. 153). 

 Como é possível observar, não há uma definição única para a TQM, sendo que 

alguns dos autores citados por Miguel (2001) dizem que o gerenciamento da 

qualidade se torna total quando três aspectos estratégicos estão integrados e 

incorporados numa organização: percepção do cliente, competitividade e eficiência 

operacional. Segundo os mesmos autores, o conceito de qualidade é colocado como 

“um senso coletivo de objetivos que envolve todos os membros de uma empresa 

comprometidos entre si”. 

 Segundo Kanji e Asher (1993), a filosofia central nas empresas que adotam 

este sistema de gestão é o processo de melhoria contínua, com base em ciclos que 

passam pelas etapas de planejamento das ações, execução e coleta de dados, 
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checagens dos resultados e ação para definir medidas corretivas. Este ciclo é 

executado de maneira contínua, o que garante que a organização estará sempre 

buscando a qualidade e a excelência em seus processos. A excelência na execução 

dos processos, por sua vez, levará a produtos e serviços que atendem aos 

requerimentos dos clientes, ou seja, produtos e serviços de qualidade. 

 Esta filosofia se soma aos princípios de encantar o cliente, fazer gestão 

baseada em fatos (tudo é processo e pode ser mensurado) e focar esforços na crença 

de que as pessoas e o trabalho em equipe fazem a diferença. Com estes elementos 

se cria a TQM. 

 Há quatro estágios principais na implementação da TQM: 

1. Identificação e preparação: identificar as áreas da organização onde as 

melhorias de processo terão maior impacto nos resultados. Preparar também 

o trabalho básico para melhorar todos os processos da organização; 

2. Entendimento e compromisso da Gestão: garantir que a gestão da empresa 

entenda os objetivos e as metodologias da TQM e esteja preparada para adotá-

la o tempo todo; 

3. Planejamento das melhorias: identificar e resolver os problemas de qualidade 

por meio do envolvimento das lideranças da organização num esquema 

adequado de treinamento e comunicação; 

4. Novas iniciativas, novas metas e análise crítica: definir novas iniciativas e 

metas e levar o processo de melhoria para todos e dando a visão de toda a 

Cadeia, incluindo fornecedores e clientes. Obter informações para acompanhar 

a evolução. 

 É possível observar, portanto, que a TQM passa por uma verdadeira revisão 

da cultura da organização e exige um esforço muito grande de comunicação e 

treinamento das equipes. É preciso gerar nas equipes a consciência da importância 

do cliente, o entendimento dos processos que levam à qualidade e como conduzir no 

dia a dia, em todas as ações executadas, a metodologia de melhoria contínua. 

 Em uma ampla revisão da literatura sobre as práticas de TQM (POWELL, 1995) 

foram levantados doze fatores que costumam estar presentes nos programas 

implementados pelas empresas, conforme o Quadro 1. 
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1 Comprometimento 
da Liderança 

Um firme e resoluto comprometimento da alta 
liderança com a filosofia de TQM 

2 Adoção e 
comunicação da 
TQM 

Uso de ferramentas como a declaração de missão 
da empresa ou slogans 

3 Relacionamento 
próximo com os 
clientes 

Determinar as necessidades dos clientes internos e 
externos e buscar seu atingimento não importando 
o esforço 

4 Relacionamento 
próximo com os 
fornecedores 

Trabalhar próximo e de maneira cooperativa com os 
fornecedores, garantindo que eles estejam 
alinhados com o atendimento às necessidades dos 
clientes finais 

5 Benchmarking Pesquisar e observar as melhores práticas 
competitivas 

6 Investimento em 
treinamento  

Em geral inclui os princípios da TQM, competências 
para trabalho em equipe e resolução de problemas 

7 Organização aberta Estrutura enxuta e menos hierarquizada, times com 
autonomia e comunicação horizontal aberta 

8 Dar poder aos 
empregados 

Envolvimento dos empregados nos processos de 
planejamento e desenvolvimento, com maior 
autonomia para a tomada de decisões 

9 Mentalidade de 
“erro zero” 

Garantir um sistema que aponte os erros assim que 
ocorrerem, ao invés de depender de inspeções e 
retrabalho 

10 Fabricação flexível Aplicável somente para manufaturas, inclui a 
utilização de metodologias como just-in-time, 
produção em células e controle estatístico do 
processo 

11 Melhorias de 
Processos 

Redução de desperdícios e tempos de ciclos em 
todas as áreas, por meio de análise de processos 
interdepartamentais 

12 Medição Trabalhar com metas e zelar pela utilização de 
dados para elaborar análises constantes de 
desempenho com métodos estatísticos  

Quadro 1 – Os doze fatores da TQM 

Fonte: POWELL, 1995, p. 19. Tradução nossa. 

 

 Após o surgimento e implementação da TQM no início dos anos 90, estudos 

foram sendo realizados com o objetivo de avaliar a relação entre estas práticas e o 

desempenho das organizações que as adotavam. Este tema é abordado no próximo 

tópico. 

 

2.2  Gestão da qualidade e desempenho 
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 Ao longo das últimas três décadas, estudos sobre desempenho das práticas de 

qualidade foram realizados em vários setores. 

 Para avaliar se a TQM pode ser entendida como uma vantagem competitiva, 

Powell (1995) utilizou os doze principais fatores identificados em sua revisão da 

literatura como base para uma pesquisa que tinha como objetivo estudar a correlação 

destes fatores com o desempenho das empresas e também comparar os resultados 

de empresas com e sem adoção de programas de TQM. Os resultados indicaram que 

ela pode ser entendida como vantagem competitiva, mas também há empresas que 

prosperam e melhoram seus desempenhos sem a adoção da TQM. A investigação 

pareceu indicar que, para as empresas bem-sucedidas, os fatores comuns entre as 

que adotam e as que não adotam a TQM são os mais intangíveis, como o 

Comprometimento da Liderança, Organização Aberta e Dar poder aos Empregados. 

Ou seja, estes fatores intangíveis parecem criar um ponto de partida para que os mais 

tangíveis, como treinamento, melhoria de processos e monitoramento de resultados 

possam ser desenvolvidos e utilizados com todo o seu potencial. Dessa forma, o 

fundamental é que as empresas concentrem esforços em criar uma cultura 

organizacional favorável à TQM e que permitam que a metodologia prospere. 

 A conquista de vantagem competitiva para uma organização, por meio da TQM, 

está ainda ligada ao grau de implementação das suas práticas e da combinação de 

duas características organizacionais fundamentais: controle das atividades e 

capacidade de aprendizagem (DOUGLAS; JUDGE, 2001). A necessidade de controle 

está presente na metodologia da TQM como forma de viabilizar a padronização de 

processos e evitar as variações que prejudicam a percepção de qualidade. A 

necessidade de aprendizagem, por sua vez, está presente na metodologia da TQM 

com os fatores capacidade de aprendizagem da organização e melhoria contínua. É 

essa capacidade que permite às organizações terem rapidez nas respostas às 

mudanças do mercado. 

 Um estudo realizado por Douglas e Judge (2001) no setor hospitalar americano 

identificou sete práticas-chave que, de maneira combinada, suportam a filosofia da 

TQM: envolvimento da alta liderança, adoção de uma filosofia de qualidade, ênfase 

em treinamentos orientados à prática da TQM, foco no cliente, melhoria contínua de 

processos, gerenciamento por fatos e uso de métodos da TQM. Para obter o máximo 

benefício os hospitais precisavam implementar todas estas práticas no maior grau 
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possível. O estudo analisou a correlação entre estas práticas, o nível de controle das 

atividades e a capacidade de aprendizagem do setor hospitalar. Os resultados 

mostraram que quanto maior o grau de implementação das práticas, maior o resultado 

financeiro. E também mostraram que a combinação destas sete práticas e do nível de 

controle com a capacidade de aprendizagem alavancaram ainda mais os resultados. 

Ou seja, é possível obter vantagem competitiva por meio da TQM quando há alto grau 

de implementação destas práticas combinadas com controle e capacidade de 

aprendizagem. 

 Uma pesquisa realizada com pequenas e médias empresas australianas 

(RAHMAN, 2001) procurou correlacionar práticas de TQM com o desempenho em 

termos de receita, lucro e número de clientes. Os resultados indicaram alta correlação 

entre o desempenho das empresas, o engajamento da alta liderança nas ações 

ligadas a qualidade e aspectos ligados a gestão de pessoas com foco em qualidade, 

como trabalho em equipe, desenvolvimento de habilidades, criatividade e inovação. 

 Outro estudo realizado com pequenas e médias empresas australianas 

abordou duas dimensões de práticas de qualidade e a relação delas com os resultados 

das organizações. Neste estudo as dimensões foram divididas em soft e hard. A 

primeira, mais próxima do conceito das práticas estruturais do estudo mencionado 

anteriormente, foi composta pelos fatores “Filosofia da alta liderança”, “Envolvimento 

mais intenso com empregados e clientes”, “Relacionamento colaborativo com 

fornecedores”, além de “Treinamento dos empregados”. A segunda, mais ligada às 

práticas centrais citadas anteriormente, foi composta pelos fatores “Benchmarking”, 

“Medições da qualidade”, “Melhoria contínua” e “Melhoria da eficiência”. O estudo se 

propunha a investigar quais dos fatores soft e hard de gestão da qualidade para as 

pequenas e médias empresas australianas tinham associação significativa com os 

resultados dessas empresas, que pertenciam aos setores de manufatura, serviços e 

construção civil (GADENNE; SHARMA, 2009). Do total de respondentes, 68% das 

empresas estavam comprometidas com algum programa de qualidade, desde Gestão 

da Qualidade Total até ISO 9000. Os resultados mostraram que todos os fatores 

identificados acima, tanto os soft como os hard, estavam significativamente 

associados à variável “Melhoria geral do desempenho”. Quando checada 

especificamente a variável “Retorno sobre os ativos”, o fator “Envolvimento mais 

intenso com empregados e clientes” teve associação significativa. Já com relação à 
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variável “Satisfação do cliente”, os fatores que tiveram associação significativa foram 

“Envolvimento mais intenso com empregados e clientes”, “Treinamento dos 

empregados” e “Melhoria da eficiência”. A única variável que não apresentou 

associação significativa foi “Market share”. 

 Outro estudo aplicado sobre o setor de manufatura indiano analisou as práticas 

de gestão da qualidade a partir de duas dimensões: práticas estruturais e práticas 

centrais. As estruturais são ligadas às questões de envolvimento da alta liderança, 

foco no cliente, relacionamento com fornecedores e gerenciamento dos recursos 

humanos da organização. As centrais estão ligadas ao monitoramento e ao controle 

utilizando informações consistentes, gerenciamento dos processos e desenho dos 

produtos e serviços. As análises deste estudo mostraram que as dimensões 

estruturais têm influência direta nas dimensões centrais e que estas, por sua vez, têm 

efeito direto no desempenho de qualidade das organizações do setor (PATYAL; 

KOILAKUNTLA, 2016). 

 Um estudo mais recente, que pesquisou empresas do setor têxtil de 

Bangladesh (FERDOUSI et al, 2017), procurou verificar a associação entre quatro 

práticas de TQM (qualidade dos dados e dos reports, relacionamento com 

fornecedores, design de produtos/serviços e gerenciamento de processos) e a 

obtenção de vantagem competitiva. Além disso, também verificou o papel que fatores 

ligados à organização (intensidade da competição do mercado, tecnologia da 

informação, sistemas “inteligentes” que interpretam informações do negócio e 

programas de avaliação de fornecedores) têm na adoção da TQM pelas organizações. 

Os resultados demonstraram uma relação positiva entre as quatro práticas de TQM e 

a obtenção de vantagem competitiva, além de uma forte correlação entre dois fatores 

ligados à organização e a adoção de TQM: intensidade da competição do mercado e 

tecnologia da informação. A competição do mercado exerce pressão sobre a 

organização para desenvolver qualidade e atender às expectativas dos clientes, ao 

passo que a tecnologia da informação permite a criação de uma plataforma de suporte 

que facilita a adoção da TQM, ao facilitar comunicação com fornecedores e entre as 

diversas áreas da organização, viabilizar a padronização de processos e permitir 

qualidade no armazenamento e gerenciamento de dados. 

 As referências da literatura trazem amplas evidências da influência que as 

práticas de TQM podem ter sobre a obtenção de vantagem competitiva e sobre os 
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resultados da organização, seja por meio de observações empíricas dos resultados 

financeiros e operacionais ou por meio da percepção dos respondentes das diversas 

pesquisas nas organizações acessadas, mas é importante também buscar referências 

sobre as experiências que não deram certo e quais são os aprendizados a serem 

levados em consideração.  

 Apesar de fortes evidências de que a TQM pode aumentar o desempenho, um 

estudo realizado por Mosadeghrad (2014) checou todas as bases relevantes de 

artigos científicos com o objetivo de identificar as principais razões do porquê de a 

implementação de TQM em uma organização poder falhar. O autor pesquisou os 30 

últimos anos, período que contempla a criação e desenvolvimento da TQM. As razões 

para falhas foram categorizadas em três grupos: 

1. Modelo de TQM não efetivo ou inapropriado: como não existe um consenso 

entre os especialistas em TQM sobre um único modelo conceitual, diferentes 

modelos podem gerar diferentes resultados; 

2. Método de implementação da TQM não efetivo ou inapropriado: há várias 

referências entre especialistas e consultores sobre os valores e princípios da 

TQM, mas poucas referências sobre como implementar as mudanças. Os fins 

são claros, mas não os meios. A implementação da TQM exige de uma 

organização estrutura e cultura adequadas, e também precisa ser suportada 

por técnicas e ferramentas apropriadas. Portanto, pode haver incompatibilidade 

entre a cultura organizacional e os valores e princípios da TQM. Ou também 

pode ocorrer incompatibilidade entre as ferramentas e técnicas utilizadas e a 

capacidade das equipes de assimilá-las. Por fim, pode acontecer também de 

uma implementação ficar incompleta; 

3. Ambiente inapropriado para a implementação da TQM: é necessário um 

ambiente que dê suporte à implementação (liderança, cultura e estrutura que 

deem apoio). Fatores como turn-over da liderança, resistência da média 

gerência, liderança fraca, planejamento inapropriado e expectativas não 

realistas representavam cerca de 70% das causas de problemas com a 

implementação da TQM. 

 Detalhando um pouco mais a questão ambiental, as barreiras identificadas 

foram divididas em cinco categorias: estratégicas, estruturais, de recursos humanos, 

de contexto e de procedimentos. As estratégicas estão principalmente ligadas à 
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gestão e liderança das organizações e podem ter o maior impacto negativo na 

implementação da TQM. O Quadro 2 traz um resumo destas categorias. 

 

Categoria Barreira Descrição 

Estratégica 

Liderança deficiente Estilos autoritários e controladores 
prejudicam a implementação. Os líderes 
precisam inspirar suas equipes e passar 
uma visão clara da qualidade. 

Gerenciamento 
fraco 

O sucesso da TQM depende da 
capacidade do corpo gerencial de criar 
uma visão, planejar as ações e lidera-las. 

Falta de 
comprometimento e 
envolvimento da 
alta liderança 

A alta liderança precisa incorporar os 
princípios e práticas da TQM e estar 
comprometida com a sua implementação, 
fornecendo também os recursos 
necessários para a organização. 

Falta de 
comprometimento e 
envolvimento da 
média gerência e 
linha de frente da 
organização 

A TQM pressupõe a criação de autonomia 
para as equipes e a média gerência e 
linha de frente podem se sentir 
ameaçadas. Por isso é fundamental que 
seus papéis na implementação fiquem 
muito claros e que sejam treinados e 
preparados para isso. 

Mobilidade do corpo 
gerencial (turn-over) 

As necessidades de fazer mudanças e 
planejamento de longo prazo podem 
gerar insegurança no corpo gerencial. É 
importante que a alta liderança passe 
segurança e encoraje seu corpo gerencial 
para que este dê suporte à visão de longo 
prazo. 

Planejamento 
inadequado 

A implementação da TQM precisa estar 
incorporada no planejamento estratégico 
e, portanto, metas de qualidade precisam 
ser traçadas e os planos táticos e 
operacionais para atingi-los também. 

Falta de justificativa 
para implementar a 
TQM 

A liderança da organização precisa 
apresentar as justificativas para sua 
implementação. Não deve fazê-la 
somente porque a concorrência também 
está, por exemplo, mas sim porque isso 
levará a organização a uma qualidade 
superior em produtos e serviços, além de 
maior eficiência operacional. 

Falta de visão e 
direção clara 

Uma visão clara de um futuro melhor 
precisa ser criada e comunicada para 
toda a empresa, caso contrário os 
agentes fundamentais da mudança, como 
a média gerência e supervisores, poderão 
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não se engajar na implementação da 
TQM. 

Falta de senso de 
propósito 

Os esforços de melhoria da qualidade 
precisam estar ligados e ser coerentes 
com o propósito da organização.  

Objetivos e metas 
conflitantes 

É preciso garantir que as áreas da 
empresa não tenham objetivos e metas 
conflitantes. É necessário que haja uma 
visão única e compartilhada e que os 
objetivos e metas de cada área se 
complementem. 

Falta de visão de 
longo prazo 

A TQM é uma estratégia de negócios de 
longo prazo e seus resultados podem 
demorar, portanto é importante que todos 
na organização tenham essa 
compreensão e compartilhem do 
entendimento. A expectativa de 
resultados rápidos não é realista. 

Mudanças 
organizacionais 
prévias mal-
sucedidas 

Experiências de mudanças passadas que 
não foram bem-sucedidas podem minar a 
confiança das equipes. 

Barreiras à adoção 
da TQM 

Problemas com clima organizacional, 
equipes fracas, desmotivadas, falta de 
recursos e tensão entre liderança e 
funcionários são barreiras sérias. É 
importante que seja feita uma avaliação 
prévia a respeito destes fatores para que 
a implementação da TQM seja decidida. 
O ideal é que a organização esteja 
saudável para criar condições da 
implementação prosperar. 

Expectativas não 
realistas 

A TQM deve melhorar o desempenho 
geral da organização, mas é fundamental 
que as expectativas relacionadas a 
prazos, custos e resultados associados 
sejam realistas, pois a frustração gerada 
por metas superestimadas não atingidas 
pode minar sua implementação. 

Estruturais 

Falta de uma 
estrutura de 
qualidade 

As estruturas organizacionais precisam 
favorecer a implementação da TQM. 
Dessa forma, estruturas muito 
burocráticas, complexas ou que reforcem 
lideranças autoritárias podem dificultar o 
processo. 

Falta de recursos A implementação da TQM exige esforço, 
custos e tempo das equipes, portanto é 
preciso garantir que haja disponibilidade. 

Falta de um bom 
sistema de 

É fundamental que haja uma base 
consistente, confiável e que ofereça 
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informações 
gerenciais 

informações relevantes em prazos 
adequados. As equipes precisam disso 
para aprofundar as análises e monitorar 
resultados. 

Recursos 
Humanos 

Equipes mal 
dimensionadas 

A implementação da TQM exige esforço 
extra e resulta em maior pressão para as 
equipes, portanto é fundamental garantir 
bom dimensionamento. 

Falta de 
comprometimento e 
envolvimento das 
equipes 

Todos os funcionários precisam 
compartilhar da visão de melhoria da 
qualidade e ter muito claros os seus 
papéis e responsabilidades neste esforço 
da organização. 

Falta de um 
gerenciamento 
adequado dos 
recursos humanos 

As equipes precisam ser incentivadas a 
participar e atuar com autonomia nas 
decisões relativas a qualidade, além de 
serem treinadas nas técnicas e 
ferramentas da TQM. 

Falta de base 
educacional e 
treinamento 

Os valores, princípios e técnicas precisam 
ser absorvidos pelas equipes e elas 
também precisam desenvolver as 
habilidades e competências adequadas à 
efetiva implementação da TQM. 

Falta de motivação 
e satisfação dos 
funcionários 

Equipes motivadas e satisfeitas com seus 
empregos terão uma atitude mais positiva 
com relação a um programa de TQM. 

Alto turn-over dos 
empregados 

Mudanças trazidas pela TQM podem 
fazer com que os funcionários se sintam 
ameaçados, portanto é importante que a 
liderança da empresa comunique e 
envolva a todos nos benefícios futuros. 

Falta de autonomia 
para os 
empregados 

Autonomia e “senso de dono” são dois 
fatores críticos para o sucesso da 
implementação da TQM. São dois fatores 
que também podem motivar os 
funcionários e gerar atitudes positivas 
com relação ao tema. 

Falta de 
reconhecimento e 
programas de 
incentivos 

Reconhecimento e incentivos podem 
reforçar o engajamento das equipes e 
facilitar a mudança cultural. 

Resistência dos 
funcionários à 
mudança 

A TQM pode ser uma fonte de medo e 
ansiedade, pois desafia os indivíduos, a 
cultura organizacional e as relações de 
poder existentes. Estas questões devem 
ser enfrentadas com muita comunicação, 
treinamento e abordagens positivas, 
reforçando os benefícios do programa e 
de fato preparando as equipes para fazer 
parte da mudança. 
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Contexto 

Falta de cultura 
orientada à 
qualidade 

A implementação tende a fluir melhor em 
organizações que já tenham alguma 
aderência aos valores e princípios da 
TQM. 

Dificuldades em 
mudar a cultura 
organizacional 

Confiança, motivação, cooperação, 
inovação e melhoria contínua são 
elementos que precisam ser construídos 
e cultivados na cultura organizacional. 
Neste sentido, pode ser importante 
revisar com antecedência os programas 
de comunicação, as políticas e 
procedimentos internos, os sistemas de 
remuneração e incentivos, além da 
postura e atitudes do corpo gerencial. 

Falta de trabalho em 
equipe 

A TQM envolve toda a organização e por 
isso é fundamental que as equipes 
estejam engajadas, comprometidas e 
colaborando entre si. 

Falta de confiança 
dos funcionários no 
corpo executivo 

A organização precisa se adaptar e estar 
aberta às necessidades de seus 
funcionários durante a implementação da 
TQM. Isso reforça a confiança das 
equipes no seu corpo executivo. 

Mentalidade de 
solução de 
problemas 

Há organizações que esperam os 
problemas acontecer para então 
solucioná-los e isso molda a cultura 
organizacional, desmotivando os 
funcionários.  

Barreiras de 
comunicação 

Comunicação é crucial para o sucesso da 
implementação. Todos os seus 
elementos precisam ser comunicados, 
esclarecidos e debatidos. 

Procedimento 

Falta de 
gerenciamento 
adequado dos 
processos 

Determinar os processos críticos, 
entender as necessidades e expectativas 
dos clientes, desenvolver procedimentos 
eficazes e eficientes, deixar claros os 
padrões e monitorar as atividades de 
qualidade são pontos críticos para o 
sucesso da TQM. 

 Falta de foco no 
cliente 

Qualidade precisa ser orientada para o 
cliente. A falha em inserir as expectativas 
dos clientes nas atividades diárias da 
organização pode ser determinante para 
a falha na implementação da TQM. 

Falta de parceria 
com fornecedores 

Parceria com fornecedores é algo 
fundamental, já que boa parte dos 
problemas de qualidade está nos 
materiais utilizados na produção ou nos 
prestadores de serviços contratados. 



32 
 

Burocracia A TQM pode levar a mais burocracia nas 
organizações, já que envolve mais 
documentação e protocolos. Isso pode 
desestimular as equipes, portanto é 
importante que as atividades de melhoria 
da qualidade sejam incorporadas às 
agendas e rotinas das equipes. 

Falta de um sistema 
de autoavaliação 

O acompanhamento do progresso da 
TQM é muito importante, a fim de garantir 
que ela esteja de fato institucionalizada 
na organização. O contínuo 
monitoramento das atividades e seus 
resultados é elemento crucial para o 
sucesso da implementação. 

Agentes de 
mudança 
incompetentes 

Uma interação inapropriada entre os 
agentes de mudança e as equipes que 
estão implementando a nova cultura pode 
ser um fator de bloqueio. Os agentes são 
responsáveis por acompanhar as equipes 
pessoalmente e garantir que todos 
estejam engajados na implementação da 
TQM. A experiência dos agentes neste 
tipo de mudança e o conhecimento da 
TQM é um ponto de apoio 
importantíssimo para as equipes 
envolvidas na mudança cultural. 

Quadro 2 – Descrição das principais barreiras à implementação da TQM 

Fonte: adaptado de MOSADEGHRAD, 2014, p. 164-174. Tradução nossa. 

 

 No seu estudo, Mosadeghrad (2014) ainda identificou os fatores mais comuns 

para os países em desenvolvimento que prejudicam a implementação da TQM: falta 

de envolvimento dos empregados, falta de treinamento, falta de apoio da gerência, 

falta de recursos, cultura organizacional inadequada e liderança fraca estão entre os 

principais fatores identificados. Além disso, o autor também fez uma separação dos 

principais fatores entre organizações manufatureiras e prestadoras de serviços. No 

caso das últimas, cultura organizacional inadequada, falta de treinamento, falta de 

apoio da alta liderança, resistência dos funcionários à mudança, liderança fraca, falta 

de um sistema de autoavaliação e falta de recursos foram os fatores mais 

mencionados. 

 Portanto, cruzando os fatores mais comuns em países em desenvolvimento 

com os mais comuns em organizações prestadoras de serviços, temos que cultura 

organizacional inadequada, falta de treinamento, falta de recursos e liderança fraca 
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são os fatores que precisam ser especialmente observados para que haja sucesso 

em qualquer iniciativa de implementação das práticas de TQM. Os aprendizados 

documentados pelos artigos científicos e organizados no estudo de Mosadeghrad 

(2014) nos permitem observar estes fatores com antecedência e cuidar para que 

sejam direcionadas ações preventivas. 

 Por fim, este estudo reforça também alguns pontos essenciais. Em primeiro 

lugar, a decisão de optar por ser uma organização que persegue e entrega qualidade 

tem que estar incorporada em sua estratégia de negócios. A TQM precisa partir deste 

ponto como uma opção da alta liderança. Em seguida, a alta liderança tem que 

incorporar as visões e princípios da TQM e passar isso ao restante da empresa não 

só em seus discursos, como em suas ações e exemplos. A partir deste ponto, cuidar 

para que o restante da estrutura de liderança siga os mesmos passos e criar um 

ambiente que dê suporte às práticas da qualidade, provendo os recursos necessários 

e preparando as equipes para que isso seja de fato implementado. Esta parece ser a 

espinha dorsal para que a TQM prospere e traga os resultados esperados. 

 

2.3  A qualidade em serviços 

 

 Prestação de serviços envolve atividades em que os clientes interagem com 

indivíduos que prestam tais serviços e isso pode ocorrer tanto externamente à 

empresa como internamente, quando um setor presta serviço a outros (MIGUEL, 

2001). 

Também no setor de serviços, as empresas voltadas ao cliente e que aplicam 

programas de qualidade acabam se posicionando no mercado com algumas 

vantagens ao manter clientes mais antigos em sua base (LAS CASAS, 2008). São 

elas: 

 Aumento do porte de compras a longo prazo: um cliente antigo pode crescer e 

beneficiar os negócios futuros da empresa fornecedora dos serviços; 

 Venda cruzada de outro produto: para um cliente regular e já consolidado por 

meio de um bom atendimento, abrem-se as possibilidades de aumentar o 
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volume de faturamento com a oferta de novos produtos ou aumento de 

participação nos segmentos já atendidos; 

 Espírito de cooperação: as empresas bem atendidas tendem a indicar seus 

fornecedores; 

 Menor custo de serviços: com o crescimento do volume de vendas para um 

cliente bem atendido, os custos caem devido ao ganho de escala; 

 Menor sensibilidade a preços: clientes bem atendidos e com qualidade 

consolidada tendem a ser menos sensíveis a variações nos preços; 

 Boa fonte de ideias e produtos: a interação positiva com os clientes ajuda a 

obter valiosas informações de mercado e estimula a criatividade dos 

fornecedores. 

 Além dos pontos citados acima, um outro aspecto relevante é que o custo de 

se trazer um novo cliente é, em geral, maior do que reter os já existentes. Dessa forma, 

ações voltadas à qualidade e atendimento às necessidades dos clientes influenciam 

positivamente a rentabilidade das empresas. 

 Na compra de um serviço, a diferença entre resultados e expectativas é o que 

gerará a percepção de satisfação ou insatisfação. Se os serviços igualarem ou 

superarem as expectativas, haverá satisfação (LAS CASAS, 2008). Portanto, é de 

extrema importância para a empresa prestadora de serviços conhecer as 

necessidades de cada cliente e compreender que a cada entrega de serviço será 

criado um momento de percepção por parte dos clientes. Com essa consciência em 

todos os níveis de uma organização prestadora de serviços, criam-se as condições 

para que um programa de qualidade seja implementado e possa gerar benefícios 

plenos. 

 Segundo Seth et al (2005) há vários modelos conceituais que foram 

desenvolvidos desde o início da década de 80 para a avaliação da qualidade em 

serviços. Tais modelos foram inicialmente desenvolvidos somente com a visão de 

percepção do consumidor, mas incorporaram ao longo do tempo outros fatores, como 

a visão dos clientes internos à organização e o papel que a tecnologia passou a ter 

na prestação de melhores serviços aos consumidores. Entretanto, apesar da 

diversidade de modelos, dois tiveram bastante relevância e foram bastante utilizados 

por vários autores posteriormente: GAP e SERVQUAL. 
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 O modelo GAP (do inglês gap, ou “lacuna” em português) propõe que a 

qualidade de um serviço seja determinada em função das diferenças entre expectativa 

e desempenho na prestação do serviço. Há cinco gaps que são analisados: 

1. Diferença entre a expectativa do consumidor e o que a gestão da organização 

de fato percebe ou assimila sobre essa expectativa; 

2. Diferença entre o que a gestão da organização assimila sobre as expectativas 

do consumidor e o que é especificado para a qualidade na prestação do 

serviço; 

3. Diferença entre o que é especificado e o que de fato é entregue; 

4. Diferença entre o que é entregue e o que é comunicado ao consumidor sobre 

o que será entregue; 

5. Diferença entre a expectativa e percepção do consumidor para o serviço 

entregue. Este gap depende da soma dos gaps anteriores. 

 A figura 1 ilustra o modelo GAP. 

  

Figura 1 – Modelo GAP 

Fonte: Parasuraman et al. (1985 apud SETH; DESHMUKH; VRAT, 2005). Tradução nossa. 
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Ainda segundo Seth et al (2005), o modelo SERVQUAL foi um refinamento do 

modelo GAP, desenvolvido pelos mesmos autores, e simplificava as dimensões de 

qualidade que seriam utilizadas para avaliação, reduzindo-as de dez para cinco: 

confiabilidade, responsividade, tangíveis (exemplos: instalações e aparência de 

funcionários) e empatia (acessibilidade aos clientes e entendimento de suas 

necessidades). Além disso, este modelo detalhava melhor a composição dos gaps. 

 Estes dois modelos colocam em evidência não só a importância do 

entendimento correto das expectativas dos clientes, mas também a comunicação 

interna e externa da organização. Se a comunicação falhar, os gaps serão ampliados 

e a qualidade será afetada. 

 A busca de qualidade no setor de serviços também tem na questão da cultura 

organizacional um aspecto muito relevante, sendo que a cultura organizacional de 

qualidade reúne todos os valores e crenças de uma organização a respeito da 

qualidade. Quando são identificadas lacunas na cultura organizacional de uma 

organização com relação aos valores e crenças que reforçam a qualidade, é preciso 

iniciar um processo de mudança, que é gradativo e tem como pilares a estabilização 

da força de trabalho (turn-over elevado dificulta a estabilização e transmissão dos 

valores), a qualificação dos funcionários e a comunicação e criação de um sistema de 

gestão mais participativo. Esse processo precisa ser apoiado por treinamento e 

sistema de remuneração e incentivos adequados (LAS CASAS, 2008). A seguir estão 

listados alguns exemplos de valores de qualidade desejados para uma organização 

que busca qualidade na prestação dos seus serviços: 

 Valores da administração: 

o Administradores devem acreditar em melhorias de qualidade contínua; 

o Administradores devem considerar qualidade como uma variável 

estratégica de negócio; 

o Qualidade deve ser um valor organizacional central para os 

administradores. 

 Valores dos empregados: 

o Todo empregado deve ser responsável pela qualidade do seu trabalho; 

o Todo empregado deve lutar para fazer coisas certas na primeira vez, 

entendendo os requisitos internos e externos dos clientes; 
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o Defeito zero deve ser o objetivo de todo funcionário; 

o Todo empregado é autorizado a parar a produção que não está 

compatível com o padrão estabelecido; 

o Participação do empregado é muito importante no processo de melhoria 

da qualidade. 

 Valores relacionados aos fornecedores: 

o A relação com o fornecedor deve ser baseada em confiança mútua e 

capacidades; 

o Defeito zero deveria ser o objetivo de qualidade dos fornecedores; 

o Os fornecedores não devem ser julgados apenas pelos preços, mas 

também em outros fatores como qualidade, capacidade e entrega. 

 Valores relacionados aos consumidores: 

o Satisfação dos consumidores é de importância primária para a 

organização; 

o Entender os requisitos internos e externos de exigência dos 

consumidores é crucial. 

 Um estudo sobre serviços logísticos realizado no mercado sul-coreano de 

eletrônicos, comidas e bebidas procurou checar a relação entre satisfação do cliente 

com intenção de renovação da compra do serviço e intenção de parceria de longo 

prazo (JANG et al, 2014). Por meio de revisão da literatura, entrevistas com 

especialistas, empresas contratantes e empresas fornecedoras de serviços logísticos, 

foi estruturado um conjunto de indicadores de qualidade de serviço logístico baseado 

em seis dimensões: pontualidade, acurácia, disponibilidade, confiabilidade, 

visibilidade e valorabilidade. A associação entre as dimensões confiabilidade e 

visibilidade e a satisfação do cliente teve destaque nos resultados. Com relação à 

associação entre satisfação do cliente, intenção de renovação da compra e intenção 

de parceria de longo prazo, os resultados mostraram que não há um caminho direto 

entre satisfação do cliente e intenção de parceria de longo prazo, mas que há uma 

relação direta entre satisfação do cliente e intenção de renovação da compra e que 

essa última tem relação direta com intenção de parceria de longo prazo (JANG et al, 

2014). Ou seja, no mercado de serviços logísticos é possível observar que a qualidade 

na prestação de serviços pode levar ao estabelecimento de parcerias de longo prazo, 
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que por sua vez pode trazer vários benefícios para a empresa prestadora, conforme 

já visto anteriormente. 

 

2.4  Consolidação da teoria 

 

A revisão da literatura permitiu a identificação de oito construtos, a partir dos 

quais foi elaborado um questionário para pesquisar as práticas de qualidade na rede 

de transportadores regionais que prestam serviços para a Total Express. 

 Os construtos estão resumidos no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Construtos de práticas de gestão da qualidade 

 

 

Construto Definição conceitual das práticas Questões 

aplicadas aos 

respondentes 

(Anexo A)

Referência bibliográfica

Relacionamento 

com clientes

Cliente é colocado como figura central e suas 

necessidades passam a compor planejamento 

e gestão da qualidade

Envolvimento mais intenso com clientes

Entendimento dos requisitos dos clientes e de 

como a prestação de serviço se compara a 

eles

Busca-se conhecer o nível de satisfação dos 

clientes

De 1 "a" até 1 "e" Powell (1995); Miguel (2001); 

Douglas & Judge (2001); Kuei 

et al (2001); Seth et al (2005); 

Las Casas (2008); Gadenne & 

Sharma (2009); Jang et al 

(2014); Patyal & Koilakuntla 

(2016)

Gestão da equipe Toda a empresa é envolvida no esforço de 

qualidade

Há incentivos e reconhecimento às equipes

Foco na crença de que as pessoas e o trabalho 

em equipe fazem a diferença

Equipes recebem autonomia

Há um grande esforço de comunicação e 

treinamento para que as equipes conheçam 

seus clientes e entendam os processos que 

levam à qualidade

Envolvimento mais intenso com empregados

De 2 "a" até 2 "j" Kanji & Asher (1993); Powell 

(1995); Miguel (2001); Douglas 

& Judge (2001); Rahman 

(2001); Las Casas (2008); 

Gadenne & Sharma (2009); 

Patyal & Koilakuntla (2016)

Relacionamento 

com os 

fornecedores

Satisfação dos fornecedores também é levada 

em consideração

Proximidade e cooperação com os 

fornecedores, garantindo alinhamento às 

necessidades dos clientes finais

Relação é baseada em confiança mútua

De 3 "a" até 3 "e" Powell (1995); Kuei et al (2001); 

Miguel (2001); Kaynak (2003); 

Las Casas (2008); Gadenne & 

Sharma (2009); Patyal & 

Koilakuntla (2016); Ferdousi et 

al (2017)

Estrutura 

organizacional

Estrutura enxuta e menos hierarquizada

Times com autonomia e boa comunicação 

horizontal

De 4 "a" até 4 "e" Powell (1995); Las Casas 

(2008)

Processos Há padronização e formalização dos processos

As equipes entendem os processos que levam 

à qualidade e sabem conduzi-los

Melhoria da eficiência

De 5 "a" até 5 "g" Kanji & Asher (1993); Douglas 

& Judge (2001); Gadenne & 

Sharma (2009); Patyal & 

Koilakuntla (2016); Ferdousi et 

al (2017)

Controles Foco em prevenção ao invés de detecção

Gestão baseada em fatos (tudo é processo e 

pode ser medido)

De 6 "a" até 6 "h" Kanji & Asher (1993); Douglas 

& Judge (2001); Gadenne & 

Sharma (2009); Patyal & 

Koilakuntla (2016); Ferdousi et 

al (2017)

Capacidade de 

aprendizagem

Instala-se um ciclo de melhoria contínua, com 

planejamento de ações, execução e coleta de 

dados

A empresa aprende com sua experiência e as 

movimentações do mercado

De 7 "a" até 7 "d" Kanji & Asher (1993); Miguel 

(2001); Douglas & judge (2001); 

Gadenne & Sharma (2009)

Liderança Alta liderança tem grande responsabilidade no 

esforço de qualidade

As lideranças participam ativamente das ações 

de comunicação, envolvimento e 

monitoramento dos resultados

De 8 "a" até 8 "g" Miguel (2001); Douglas & Judge 

(2001); Rahman (2001); Kaynak 

(2003); Gadenne & Sharma 

(2009); Patyal & Koilakuntla 

(2016)
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3  METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho adotou a metodologia de estudo de caso, em que o objetivo 

da pesquisa é explorar um determinado fenômeno (a adoção de práticas de gestão 

de qualidade) em um ambiente determinado (caso Total Express). A escolha da Total 

Express como objeto do presente estudo é apresentada na seção 3.1. 

Como primeira tentativa para mapear as práticas mais efetivas de gestão da 

qualidade nos serviços da rede de distribuição da Total Express, foi elaborada uma 

pesquisa quantitativa com o objetivo de identificar o nível de engajamento dos 

transportadores regionais às práticas identificadas na literatura. A pesquisa 

quantitativa tem por características a objetividade e um processo dedutivo e 

estruturado para testar alguma teoria (PARK; PARK, 2016) e é indicada quando já há 

conceitos e modelos bem definidos a respeito de um assunto e o objetivo da pesquisa 

é testá-los ao estudar uma situação prática (FORZA, 2002). Os resultados desta 

pesquisa foram cruzados com o desempenho operacional recente de cada 

transportador, a fim de checar a efetividade das práticas. Como referência de 

desempenho operacional foram utilizados dois indicadores: SLA (do inglês Service 

Level Agreement, que no mercado de transporte do e-commerce é usualmente 

utilizado como referência para % de atendimento aos prazos de entregas) e NC (% de 

Não Conformidades, que se refere aos insucessos de entregas, como por exemplo 

“cliente ausente” ou “endereço não encontrado”). 

 Conforme ilustrado na Figura 2, partindo da hipótese que as práticas de 

qualidade da TQM que são aplicadas pelos transportadores têm associação com os 

resultados observados, o estudo procurou testar duas hipóteses: 

H1: as práticas de TQM têm associação direta e afetam positivamente o SLA do last 

mile. 

H2: as práticas de TQM têm associação direta e afetam negativamente as NCs. 
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Figura 2 – Relação entre práticas de Gestão da Qualidade e resultados dos Indicadores 

 

 A realização de algumas entrevistas semiestruturadas com parte dos 

respondentes ajudou a complementar o entendimento trazido pelas respostas da 

pesquisa quantitativa, e a partir daí criar as bases para uma metodologia adequada 

de mapeamento das práticas. As entrevistas foram realizadas com o apoio do 

questionário desenvolvido para a pesquisa quantitativa.  

 

3.1  O caso da Total Express 

 

Na avaliação da qualidade da prestação de um serviço podem entrar tanto 

fatores mais objetivos, como atendimento a prazos de manuseio e tempo de entrega, 

como outros mais subjetivos, como cortesia, solicitude, empatia, confiança e 

aparência. Os fatores objetivos podem ser monitorados por meio de indicadores, ao 

passo que os subjetivos demandam algum tipo de consulta ao cliente, seja por meio 

de um questionário ou algum outro canal aberto de comunicação (MIGUEL, 2001). 

Trazendo essas questões para uma transportadora de e-commerce, exemplos de 

fatores objetivos são principalmente o atendimento aos prazos prometidos de entrega 

e a integridade das embalagens no momento da entrega, enquanto os subjetivos 

seriam cortesia, empatia e aparência do entregador. 

 Usando como referência a tríade criada por Lin et al (2016), é possível entender 

na Figura 3 o posicionamento da Total Express, como transportadora, na cadeia do e-

commerce, quem são os seus clientes e os requisitos que estão colocados. 

Práticas de TQM 

Indicadores de desempenho de qualidade 

de um transportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLA last mile 

Não conformidades (NCs) 

H1 

H2 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Posicionamento da Total Express na Cadeia do E-commerce 

Fonte: adaptado de LIN et al., 2016, p. 389. 

 

 A transportadora é contratada pelo varejista para realizar o serviço de entregas, 

que se inicia com a transportadora realizando a coleta das mercadorias vendidas no 

site e termina com a finalização das entregas e atualização das mesmas no Sistema 

da transportadora, que é acessado pelo varejista. O consumidor final tem interação 

com a transportadora no momento em que recebe suas encomendas, mas utiliza o 

serviço de atendimento ao cliente do varejista para sanar dúvidas ou fazer 

reclamações. 

 Na experiência diária com a transportadora, o varejista experimenta o serviço 

de coleta e as atualizações de informações sobre o andamento das entregas. No 

primeiro caso, eventos como cumprimento dos horários de coleta e capacidade dos 

caminhões de coletar todo o volume vendido são referências para gerar a percepção 

de qualidade. No segundo caso, a velocidade da atualização e a consistência das 

informações das entregas são as referências para a qualidade. Quanto mais rápidas 

e mais assertivas as informações, mais rápida a atualização de informações dos 

varejistas para seus clientes consumidores, que pode ocorrer de maneira espontânea 

(via e-mail do consumidor) ou reativa, caso sejam consultados. Para a interação diária 

do varejista com a transportadora, no entanto, o indicador mais crítico é o prazo de 

atendimento das entregas (conhecido neste mercado como “SLA”). É essa a principal 
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métrica que norteia o relacionamento comercial entre as duas partes e que dita o share 

de volume diário que uma transportadora consegue coletar em seus clientes, o que 

tem relação direta com sua receita. No momento da assinatura de um contrato de 

prestação de serviço entre as partes há um compromisso assumido pela 

transportadora com relação a um nível médio mínimo de SLA a ser cumprido. 

 No caso do consumidor final, por sua vez, a experiência de entrega ocorre 

diretamente com a transportadora. Neste caso, a principal referência de qualidade é 

o cumprimento dos prazos prometidos no momento da venda no site. Outras 

ocorrências, como as ligadas à integridade das embalagens ou tratamento dado pelo 

entregador no momento do recebimento da encomenda, são de menor frequência e 

acabam sendo tratadas em canais específicos entre varejista e transportadora. 

 A Total Express tem abrangência nacional e possui uma rede de distribuição 

física composta tanto por filiais como transportadores regionais terceirizados para 

realizar suas entregas, estimadas em 32 milhões de encomendas para 2018. Hoje há 

93 transportadores ativos, cobrindo entregas em cerca de 2.000 municípios e que 

representam quase 70% do volume transportado diariamente pela Total. 

 Tomando como base a tríade citada anteriormente, os transportadores 

regionais estão entre a transportadora e os consumidores finais. Portanto, os clientes 

de um transportador regional são a Total Express e os consumidores finais. A 

transportadora tem com os seus transportadores regionais a experiência diária de 

atualização de informações e monitoramento do SLA e é com base nisso que forma 

também a sua percepção de qualidade a respeito dos serviços de entrega de cada 

transportador regional.  

 Nas regiões em que atuam, são estes transportadores e suas equipes que têm 

contato direto com os consumidores dos varejistas ao realizarem as entregas em 

nome da Total. Dessa forma, o cumprimento dos prazos de entrega nestas regiões e 

a velocidade de atualização das informações sobre cada encomenda ficam sob 

responsabilidade dos transportadores, que têm, portanto, influência direta no 

relacionamento comercial da transportadora com os seus clientes varejistas. Quanto 

mais qualidade a rede de transportadores tiver e mais estável for a sua prestação de 

serviços, maior será a competitividade da transportadora. Aplicando o conceito dos 

modelos GAP e SERVQUAL na avaliação de qualidade de serviço da Total com seus 
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clientes varejistas, os transportadores regionais fazem parte do Gap 3, que mede a 

diferença entre o que é especificado pela Total e o que de fato é entregue. 

 

3.2  Coleta dos dados 

 

 A revisão de literatura foi realizada para definir a estrutura conceitual da 

pesquisa e elaborar o questionário, que foi enviado por e-mail aos transportadores. As 

práticas da TQM identificadas na literatura foram divididas em oito dimensões, que 

por sua vez foram desdobradas num total de 51 questões. Os construtos que serviram 

como base para as oito dimensões de práticas de qualidade são apresentados no 

Quadro 3. 

Os donos das transportadoras e seus líderes de equipe foram escolhidos como 

respondentes, pois o engajamento da alta liderança é um ponto recorrente na 

literatura sobre gestão da qualidade. Os respondentes foram convidados a definir o 

seu grau de concordância com relação a cada questão, representada por uma 

afirmação que remete a alguma prática de gestão da qualidade, e para isso foi 

utilizada uma escala Likert de 1 a 5, variando de “Discordo Totalmente” a “Concordo 

Totalmente”. 

 As dimensões descritas a seguir foram utilizadas para a construção do 

questionário e este encontra-se disponível no Anexo A deste trabalho: 

1. Relacionamento com clientes: como são percebidos pela organização e se 

estão no centro da estratégia; 

2. Gestão de equipes: como a organização gerencia seus recursos humanos, com 

relação a metas, autonomia, remuneração e treinamento; 

3. Relacionamento com fornecedores: como a organização trata os mesmos, se 

há colaboração e proximidade; 

4. Estrutura organizacional: camadas hierárquicas, clareza de papéis e 

responsabilidades, comunicação; 

5. Processos: padronização, documentação, monitoramento, clareza de 

contribuição dos processos para os resultados; 
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6. Controles: uso de indicadores, análise de problemas, qualidade dos Sistemas 

de Informações; 

7. Capacidade de aprendizagem: melhoria contínua, planos de ação, 

documentação de aprendizagem; 

8. Liderança: envolvimento, comprometimento, atitudes. 

 O questionário foi estruturado, portanto, com oito agrupamentos de práticas a 

serem investigadas. Cada agrupamento representava uma das dimensões 

identificadas e tinha um conjunto de afirmações para avaliação do respondente, 

somando um total de 51 afirmações em todo o questionário. Resultados entre 1 e 2 

indicam discordância e desalinhamento com as práticas de qualidade, 3 indica 

indiferença e 4 e 5 indicam concordância e alinhamento. 

 Com relação ao desempenho operacional dos transportadores, foram 

escolhidos dois indicadores para a análise, que foram coletados do Sistema de 

Informações ICS (Integrated Courier System), utilizado pela Total para marcar todos 

os status de cada encomenda, desde sua coleta no varejista até a finalização da 

entrega para o consumidor final. 

 Os indicadores de desempenho operacional dos transportadores regionais 

estão relacionados a seguir: 

 SLA do last mile: mede a porcentagem de atingimento do prazo de entrega 

contratado, ou seja, o total de entregas realizadas no prazo dividido pelo total 

de entregas realizadas. O mínimo que se exige hoje de um transportador 

regional é 98%, que é o mesmo patamar exigido pelos varejistas para a Total 

Express. Importante destacar que o SLA para o varejista contempla toda a 

cadeia, desde a coleta, e é com base nesta medição que a transportadora é 

cobrada. No caso do transportador, a contagem se inicia a partir do 

recebimento da carga pelo mesmo e por isso a medição é exclusiva da etapa 

que está sob sua responsabilidade e pela qual a transportadora realiza a 

cobrança. O histórico utilizado foi o dos últimos 12 meses; 

 Não Conformidades (NC): percentual de entregas com alguma NC, ou seja, o 

total de entregas com NC sobre o total de entregas recebidas pelo 

transportador. Há vários tipos de NC, como por exemplo intempéries (chuvas, 

alagamentos, quedas de barreiras em estradas), endereço não localizado, 
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cliente ausente, cliente não visitado, entre outras. Por mais que haja NCs que 

não estão sob controle de um transportador, como chuvas e alagamentos, a 

Total entende que um transportador que se esforce em ações de planejamento 

e realize ações preventivas consegue ter um nível de NCs minimizado e sob 

controle. Um bom indicador fica entre 3% e 6%. O histórico utilizado foi o dos 

últimos 4 meses. 

 Atualmente a Total Express dispõe de 93 transportadores regionais em todo o 

Brasil, mas 13 casos foram desconsiderados na pesquisa, pois são transportadores 

novos que substituíram outros nos últimos dois meses e ainda não há dados de 

desempenho operacional suficientes para permitir a correlação com as práticas de 

gestão de qualidade. Portanto, foram enviados questionários para 80 transportadores, 

sendo que foram obtidas respostas de 44 deles, o que equivale a 55% do universo 

válido de respondentes. Os transportadores foram convidados a estender o 

preenchimento do questionário aos seus funcionários que exerciam função de 

liderança e isso ocorreu em 8 casos, elevando o total de respostas válidas para 51. 

Foi realizado um pré-teste com cinco profissionais de outros setores, a fim de avaliar 

a clareza do questionário e o tempo de resposta. O grupo de respondentes do pré-

teste era composto por duas profissionais de suprimentos do setor hospitalar, um 

profissional de suprimentos do setor químico, um profissional da área comercial de 

uma transportadora e um consultor do setor de telecomunicações. Os tempos de 

resposta variaram entre 8 e 24 minutos, com média de 13,5 minutos, o que foi 

considerado aceitável. Com base no pré-teste alguns pequenos ajustes foram feitos, 

como a simplificação de algumas questões e a eliminação de outras que pareceram 

redundantes. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Perfil dos respondentes 

 Os questionários foram direcionados para os donos das transportadoras, mas 

os funcionários que exerciam funções de liderança também foram convidados a 

respondê-los, pois o engajamento das lideranças de uma organização é fundamental 

para que haja sucesso na implementação de uma cultura de qualidade (POWELL, 

1995), (DOUGLAS; JUDGE, 2001) e (PATYAL; KOILAKUNTLA, 2016).  

 De um universo válido de 80 transportadores (ou empresas) para a coleta dos 

dados, 44 responderam, ou seja, foram recebidos os alinhamentos às práticas de 

gestão de 55% das empresas que realizam a distribuição física last mile da Total 

Express. Houve 29 respostas de proprietários e 22 de funcionários em cargos de 

liderança, como Gerentes, Supervisores ou Encarregados, sendo que houve casos de 

transportadores em que a resposta foi enviada somente por um funcionário e não pelo 

proprietário e em 7 casos houve duas respostas (de proprietário e de funcionários). 

 Das 51 respostas válidas, duas ainda foram desconsideradas, mas não pelas 

respostas em si e sim porque os indicadores de resultados tinham comportamento de 

outlier, o que poderia prejudicar as análises de correlação. 

 Com relação ao porte, apenas um transportador respondente tem faturamento 

anual acima de R$ 4,8 milhões, portanto 98% da base é composta por Empresas de 

Pequeno Porte (EPPs), com base nos critérios da Receita Federal. Os Gráficos 2 e 3 

a seguir destacam a participação dos respondentes por quantidade de funcionários e 

agregados (motoristas terceirizados contratados pelos transportadores para fazer as 

entregas aos consumidores finais), que reforçam que em sua maioria são empresas 

com estruturas enxutas. 
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Gráfico 2 – Funcionários próprios por transportador em quantidade total e participação 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Gráfico 3 – Motoristas agregados por transportador em quantidade total e participação 

Fonte: elaboração própria 

 

Práticas de Gestão da Qualidade 

 

Ao se observar o Gráfico 4 com o Histograma de todos os dados coletados, é 

possível notar que há uma concentração nos graus 4 e 5. O Histograma traz a 
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frequência de respostas por grau de alinhamento. Somando-se as participações dos 

graus 4 e 5 é possível notar que 81% das respostas concentraram-se nestes graus. 

Dessa maneira, a distribuição das respostas não apresenta o comportamento de uma 

curva de distribuição normal, cujo formato seria simétrico. A curva retratada pelo 

Histograma lembra uma assimétrica negativa. Observando os dados de média, 

mediana e moda, também não há o comportamento típico de uma curva normal, em 

que as três medidas são iguais. As respostas consolidadas apresentaram uma média 

de 4,09, enquanto mediana e moda tiveram resultado 4. 

 

Gráfico 4 – Frequências de respostas por grau de alinhamento 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Portanto, as respostas consolidadas não apresentam uma das premissas 

básicas da regressão múltipla para avaliação da correlação entre práticas e 

resultados, que é a distribuição normal dos dados, uma vez que há uma concentração 

entre 4 e 5. 

 Para aprofundar mais no comportamento das respostas foi realizada uma 

análise da distribuição dos dados dentro de cada agrupamento, por meio do teste de 

normalidade Shapiro-Wilk. Para esta análise foi utilizado o software PAST de análise 

estatística. Quando os valores de p têm resultado acima de 0,05 há evidências de 

distribuição normal dos dados. 
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 Foram avaliadas as distribuições das respostas de cada respondente em cada 

um dos oito agrupamentos de práticas da qualidade. Os resultados, disponíveis nas 

tabelas do Anexo B, mostram que é muito baixa a proporção de agrupamentos cujas 

respostas têm distribuição normal, com apenas 17% dos conjuntos de respostas 

apresentando este tipo de distribuição. 

Complementando esta análise dos oito agrupamentos de maneira isolada, é 

possível observar que o comportamento de todos é muito parecido, com medianas e 

modas ficando com grau 4 em sete casos e 5 em um deles. Apesar da média de quatro 

agrupamentos serem iguais à mediana e à moda, ou com no máximo 1% de diferença, 

aproximando-se de uma das premissas de uma distribuição normal, a premissa da 

simetria na distribuição dos dados continua não sendo atendida, pois seus 

histogramas têm o mesmo comportamento dos dados consolidados. A Tabela 1 

resume os dados encontrados por agrupamento. 

 

Tabela 1 – Análise descritiva das respostas (Total por agrupamento) 

 
Fonte: respostas dos transportadores  

 

 Uma análise separando a visão de proprietários de funcionários em cargos de 

liderança, por sua vez, mostra que de maneira geral ambos têm muita proximidade 

em suas avaliações, conforme Tabela 2. 

 

 

 

Grupo Completo Média Desvio Padrão Mediana Moda

Variação de média 

comparada a mediana 

e moda

Relacionamento com clientes 4,11 0,82 4,00 4,00 2,76%

Gestão da Equipe 4,00 0,94 4,00 4,00 0,10%

Relacionamento com fornecedores 3,99 0,96 4,00 4,00 -0,31%

Estrutura organizacional 4,44 0,64 5,00 5,00 -11,10%

Processos 4,05 0,97 4,00 4,00 1,31%

Controles 4,00 0,89 4,00 4,00 0,00%

Capacidade de aprendizagem 4,02 0,93 4,00 4,00 0,51%

Liderança 4,21 0,80 4,00 4,00 5,25%

Total 4,09 0,89
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Tabela 2 – Análise descritiva das respostas (Separando Proprietários e Funcionários 

em cargos de liderança por agrupamento) 

 
Fonte: respostas dos transportadores 

 

 A análise de variância (ANOVA) das médias das respostas de cada 

respondente para cada dimensão mostra que há pelo menos um agrupamento cujas 

médias dos respondentes são diferentes, já que o valor de p é menor do que 0,05. Ou 

seja, apesar da alta concentração de respostas nos graus 4 e 5, há variações 

relevantes em parte das respostas e a interpretação das diferenças entre as médias 

pode ajudar a encontrar informações relevantes sobre as práticas de gestão da 

qualidade pelos transportadores. Os resultados da ANOVA são apresentados na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – ANOVA das médias de cada respondente para cada agrupamento de 

práticas de gestão da qualidade 

 
Fonte: respostas dos transportadores 

 

Grupo Completo Média
Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão

Relacionamento com clientes 4,16 0,74 4,04 0,90 -3%

Gestão da Equipe 4,06 0,82 3,92 1,08 -3%

Relacionamento com fornecedores 4,09 0,81 3,86 1,11 -6%

Estrutura organizacional 4,46 0,59 4,42 0,70 -1%

Processos 4,03 0,88 4,09 0,97 2%

Controles 3,97 0,89 4,04 0,89 2%

Capacidade de aprendizagem 4,04 0,82 3,99 1,06 -1%

Liderança 4,16 0,79 4,28 0,81 3%

Total 4,11 0,82 4,07 0,97 -1%

Variação da média de 

Funcionários com 

relação aos 

Proprietários

Funcionários líderesProprietários

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

MÉDIA RELACIONAMENTO COM CLIENTES 49 201,40000  4,11020     0,40844     

MÉDIA GESTÃO DE EQUIPE 49 196,20000  4,00408     0,37498     

MÉDIA RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 49 195,40000  3,98776     0,38235     

MÉDIA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 49 217,80000  4,44490     0,24211     

MÉDIA PROCESSOS 49 198,57143  4,05248     0,31777     

MÉDIA CONTROLES 49 196,00000  4,00000     0,38151     

MÉDIA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM 49 197,00000  4,02041     0,48655     

MÉDIA LIDERANÇA 49 206,28571  4,20991     0,35978     

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 8,3996     7,0000       1,1999       3,2503       0,0023    2,0334    

Dentro dos grupos 141,7673 384,0000    0,3692       

Total 150,1670 391,0000    
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 A maior diferença encontrada na Tabela 2, com média dos Funcionários sendo 

6% mais baixa e desvio padrão 37% maior, está na dimensão Relacionamento com 

fornecedores. No dia a dia de um transportador normalmente são os líderes da 

Operação (Gerentes, Supervisores ou Encarregados) que lidam diretamente com os 

motoristas agregados. As frases sobre esta dimensão no questionário destacam 

fatores como colaboração, incentivos e comunicação com os fornecedores e o fato de 

haver uma média menor indica que pode haver oportunidades na relação entre as 

duas partes, que poderia ser melhorada e fortalecida em alguns casos. O desvio 

padrão indica que há maior divergência de opiniões dentre os respondentes. 

Dentro dessa dimensão, duas afirmativas tiveram as menores médias, reforçando as 

maiores oportunidades:  

“Os agregados são incentivados a se superar por meio de programas de 

incentivos (remuneração variável), baseados em desempenho e patrocinados 

pela empresa”, com média 3,29 e desvio padrão de 1,35; 

“A empresa convoca regularmente seus agregados para treinamentos e 

palestras sobre o seu negócio”, com média 3,33 e desvio padrão de 1,08. 

 Falta de parceria com fornecedores é um dos pontos destacados por 

Mosadeghrad (2014) em seu artigo sobre as principais causas de falhas na 

implementação da TQM. 

 No caso dos proprietários, a menor média e o maior desvio padrão estão na 

dimensão de Controles, que envolve a utilização de indicadores, metodologias para 

análise de problemas e utilização dos dados disponíveis em Sistemas. Apesar de ser 

uma média já na faixa em que se demonstra alinhamento (3,97), esta é a menor deste 

grupo, indicando que para parte dos respondentes a dimensão Controles recebe o 

menor foco quando comparada às demais. 

 Dentro dessa dimensão, as menores médias e desvios padrão estão em três 

afirmativas e trazem as maiores oportunidades de melhoria: 

“Os funcionários são treinados e utilizam métodos de análise de problemas 

(Exemplos de métodos: Espinha de Peixe, Histograma de Frequência, etc...)”, 

com média 3,29 e desvio padrão 0,99; 
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“Os funcionários têm profundidade nas análises e chegam a conclusões rápidas 

sobre as causas dos problemas”, com média 3,79 e desvio padrão 0,94; 

“Os funcionários montam bons planos de ação (um bom plano de ação tem 

causas identificadas, ações para solução, prazos e responsáveis para cada 

ação)”, com média 3,79 e desvio padrão 0,94. 

 As três afirmativas têm relação com o desenvolvimento técnico das equipes 

dos transportadores e indicam oportunidades importantes de fazer com que as 

equipes saibam avaliar melhor os problemas e desenvolver ações mais efetivas para 

solucioná-los. 

 De maneira geral, considerando todas as respostas em todos os 

agrupamentos, há ainda outras afirmativas com médias menores e desvios mais altos, 

que também parecem trazer mais oportunidades de melhoria e poderiam ter seus 

temas constando de um futuro programa de treinamento. São elas: 

 Cultura Organizacional (Relacionamento com clientes) 

“Todos os funcionários e agregados sabem o que é vendido pela Total Express 

a seus clientes”, com média 3,86 e desvio padrão de 0,86; 

Cultura Organizacional (Gestão de Equipes) 

“Todos os funcionários têm metas individuais mensais (ou semanais) que são 

passadas pelas suas chefias”, com média 3,61 e desvio padrão de 1,10; 

“Há incentivos diferenciados aos funcionários que atingirem suas metas, como 

por exemplo uma remuneração variável adicional ao salário”, com média 3,67 

e desvio padrão de 1,11; 

“Os funcionários são treinados com frequência (pelo menos uma vez ao mês)”, 

com média 3,63 e desvio padrão de 1,04; 

Processos 

“Os processos estão documentados e estão disponíveis para qualquer 

funcionário acessar, caso ele tenha alguma dúvida”, com média 3,55 e desvio 

padrão de 0,99; 
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“As equipes utilizam indicadores de controle nas tomadas de decisão”, com 

média 3,67 e desvio padrão 1,02; 

Capacidade de Aprendizagem 

“Há documentação das experiências e dos aprendizados que ocorrem”, com 

média 3,47 e desvio padrão 1,11; 

 A dimensão de Estrutura Organizacional é a com maior média e menor desvio 

padrão nos dois grupos, o que indica que neste caso as percepções são mais 

homogêneas com alto alinhamento às práticas de qualidade refletidas nesta 

dimensão. Ou seja, tanto proprietários como seus líderes de operação têm uma 

percepção de que as estruturas são enxutas, há colaboração entre os funcionários, 

boa comunicação entre as áreas e todos têm clareza de seus papéis e 

responsabilidades. 

 De maneira geral, portanto, apesar da alta concentração de respostas nos 

graus 4 e 5, é possível identificar pontos específicos de maior divergência nas 

respostas e que podem indicar maiores oportunidades caso a correlação com os 

resultados seja positiva. 

Para identificar a correlação entre as práticas apontadas nas respostas do 

questionário e os resultados de desempenho operacional, foi realizada uma análise 

de regressão linear múltipla, cujos resultados são apresentados nas tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4 – Análise de regressão linear múltipla para SLA 

 
Fonte: respostas dos transportadores 

RESUMO DOS RESULTADOS - Regressão múltipla para SLA

Estatística de regressão

R múltiplo 0,4614      

R-Quadrado 0,2129      

R-quadrado ajustado 0,0554      

Erro padrão 4,0707      

Observações 49,0000     

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 8,0000      179,2414  22,4052  1,3521    0,2470             

Resíduo 40,0000     662,8181  16,5705  

Total 48,0000     842,0595  

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 96,7674     5,6697     17,0673  0,0000    85,3084            108,2264       85,3084        108,2264       

MÉDIA RELACIONAMENTO COM CLIENTES 0,3274-      1,3485     0,2428-    0,8094    3,0529-             2,3980           3,0529-          2,3980           

MÉDIA GESTÃO DE EQUIPE 1,6798      2,0096     0,8359    0,4082    2,3818-             5,7415           2,3818-          5,7415           

MÉDIA RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 0,4458-      1,8790     0,2372-    0,8137    4,2433-             3,3518           4,2433-          3,3518           

MÉDIA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 4,2605      2,0163     2,1130    0,0409    0,1853             8,3356           0,1853          8,3356           

MÉDIA PROCESSOS 3,8880-      2,3883     1,6279-    0,1114    8,7149-             0,9389           8,7149-          0,9389           

MÉDIA CONTROLES 1,1616      2,2405     0,5185    0,6070    3,3666-             5,6898           3,3666-          5,6898           

MÉDIA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM 1,2792      1,9550     0,6543    0,5167    2,6721-             5,2305           2,6721-          5,2305           

MÉDIA LIDERANÇA 4,5800-      2,3124     1,9806-    0,0545    9,2535-             0,0935           9,2535-          0,0935           
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Tabela 5 – Análise de regressão linear múltipla para NC 

 
Fonte: respostas dos transportadores 

 

 Os resultados da análise para o indicador SLA não permitem estabelecer uma 

correlação entre as médias dos respondentes e seus resultados operacionais, pois o 

F de significação é maior do que 0,05 e o R quadrado é 0,21. Com relação aos 

resultados da análise para NC, apesar do F de significação ser ligeiramente inferior a 

0,05, com um valor de 0,049, o R quadrado é baixo, com um valor de 0,31. 

 Dessa maneira, em ambas as análises fica frágil a correlação das médias com 

os resultados operacionais dos transportadores. A alta concentração das respostas 

nos graus 4 e 5, com ausência de distribuição normal dos dados, não permitiu a 

criação de um modelo que explicasse as variáveis dependentes SLA e NC. 

 Foram levantadas três hipóteses principais que podem explicar esse 

comportamento das respostas dos transportadores: 

1) O fato de os transportadores serem prestadores de serviço da Total, e o 

questionário ter vindo de dentro da própria empresa, pode fazer com que tenha 

havido viés nas respostas. Os transportadores podem ter respondido mais com 

base no que acreditam ser o certo, ou no  que pareça fazer sentido para o 

senso comum, do que com base nas suas práticas efetivas; 

2) Os transportadores terem confundido crença no que ocorre com o que de fato 

ocorre em suas operações. Ou seja, teriam respondido com base numa visão 

RESUMO DOS RESULTADOS - Regressão múltipla para NC

Estatística de regressão

R múltiplo 0,5523       

R-Quadrado 0,3051       

R-quadrado ajustado 0,1661       

Erro padrão 4,0907       

Observações 49,0000     

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 8,0000       293,8302    36,7288   2,1949    0,0486             

Resíduo 40,0000     669,3511    16,7338   

Total 48,0000     963,1813    

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 92,2635     5,6976        16,1934   0,0000    80,7482           103,7789        80,7482         103,7789        

MÉDIA RELACIONAMENTO COM CLIENTES 0,2865       1,3551        0,2114     0,8337    2,4524-             3,0253           2,4524-           3,0253           

MÉDIA GESTÃO DE EQUIPE 1,8587       2,0195        0,9204     0,3629    2,2229-             5,9403           2,2229-           5,9403           

MÉDIA RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 1,2877-       1,8882        0,6820-     0,4992    5,1039-             2,5285           5,1039-           2,5285           

MÉDIA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 2,5646-       2,0262        1,2657-     0,2129    6,6598-             1,5306           6,6598-           1,5306           

MÉDIA PROCESSOS 7,4805       2,4000        3,1168     0,0034    2,6298             12,3311         2,6298           12,3311         

MÉDIA CONTROLES 5,8032-       2,2515        2,5775-     0,0137    10,3536-           1,2527-           10,3536-         1,2527-           

MÉDIA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM 2,5469-       1,9647        1,2963-     0,2023    6,5176-             1,4238           6,5176-           1,4238           

MÉDIA LIDERANÇA 2,7889       2,3237        1,2002     0,2371    1,9076-             7,4853           1,9076-           7,4853           
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que não corresponde à realidade. Em seu artigo, Mosadeghrad (2014) destaca 

vários fatores que podem prejudicar a implementação das práticas de gestão 

da qualidade mesmo quando a alta liderança as patrocina. Pode haver falha de 

comunicação e de alinhamento entre a alta gestão e suas equipes, falta de 

recursos e treinamento para sua efetiva implementação, além de falta de 

motivação e interesse das equipes. Aparentemente, ao considerar a 

proximidade de respostas, os líderes estão engajados com os proprietários, 

portanto a questão motivacional pode estar presente nos subordinados que 

estão envolvidos no dia a dia da Operação; 

3) As respostas terem sido de fato fiéis à realidade, na qual a maioria dos 

transportadores de fato está alinhada às práticas de gestão da qualidade 

identificadas no questionário, mas isso não ajudar a explicar os resultados 

utilizados como variáveis dependentes (SLA e NC). Ou seja, neste caso seria 

necessário desenvolver outras hipóteses com outras variáveis para tentar 

entender o que de fato influencia os resultados dos transportadores. 

 Para ajudar na reflexão sobre estas hipóteses foi feita uma outra análise 

separando os respondentes de acordo com os indicadores de resultados. Para isso 

foi considerado que transportadores “Bons ou Excelentes” teriam uma combinação de 

SLA maior ou igual a 95% e NC menor ou igual a 7%. Transportadores com índices 

abaixo destes valores para SLA, e acima para NC, foram considerados “Regulares ou 

Ruins”. 

Das 49 respostas válidas, 16 foram enquadradas no grupo “Bom ou Excelente” 

e 33 no grupo “Regular ou Ruim”. A Tabela 4 mostra os resultados. 

 

Tabela 4 – Análise descritiva das respostas (Total de respostas por desempenho de 

transportador) 

 
Fontes: respostas dos transportadores e indicadores de resultados da Total (Sistema ICS) 

 

Grupos por desempenho Média Desvio Padrão Mediana Moda

Variação de média 

comparada a mediana 

e moda

Bom ou Excelente 3,91 0,93 4,00 4,00 -2%

Regular ou Ruim 4,18 0,85 4,00 4,00 5%

Total 4,09 0,89
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 Os resultados mostram que o grupo com melhor desempenho operacional tem 

média menor do que o grupo com pior desempenho operacional e também menor do 

que mediana e moda. Seu desvio padrão, por sua vez, é maior. Isso indica que os 

transportadores bons ou excelentes foram mais críticos e tiveram opiniões mais 

divergentes, enquanto os piores traçaram um cenário de forte alinhamento a 

aproximadamente todas as práticas de qualidade, o que não condiz com os seus 

resultados, assumindo que exista correlação entre práticas de qualidade e resultados 

operacionais. Uma possibilidade, dentro da hipótese deste viés, é que este grupo 

tenha tido uma preocupação maior em mostrar alinhamento às práticas devido aos 

seus resultados serem piores. 

 

Coleta de dados por entrevistas 

Para que fosse possível se aprofundar no entendimento das respostas por 

grupo de desempenho operacional, foram feitas algumas entrevistas com 

transportadores dos dois grupos com o objetivo de checar quão distantes as respostas 

estavam da prática ou se realmente estavam alinhadas, o que reforçaria a hipótese 

de que são outras as variáveis que explicam os resultados e não as mapeadas para 

esta pesquisa. 

 Foram feitas quatro entrevistas telefônicas, sendo duas com transportadores 

com desempenho operacional excelente ou bom e as outras duas com 

transportadores de desempenho operacional regular ou ruim. 

 Em todos os casos a conversa foi iniciada com um questionamento sobre como 

as respostas foram pensadas pelos respondentes: “Você respondeu com base no que 

acredita fazer sentido ou no que realmente prática?”. Em todos os casos a resposta 

foi “Com base no que pratico”, porém algumas inconsistências foram observadas. 

Foram utilizadas 14 afirmações do questionário para guiar cada entrevista: 

Relacionamento com clientes: 

1. Todos os funcionários e agregados conhecem as expectativas dos clientes da 

empresa. 

2. A empresa procura saber espontaneamente qual é o nível de satisfação que 

seus clientes têm a respeito do seu trabalho. 
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Gestão de equipe: 

1. Há incentivos diferenciados aos funcionários que atingirem suas metas, como 

por exemplo uma remuneração variável adicional ao salário. 

2. Os funcionários são treinados com frequência (pelo menos uma vez ao mês). 

Relacionamento com fornecedores: 

1. Os agregados são incentivados a se superar por meio de programas de 

incentivos (remuneração variável), baseados em desempenho e patrocinados 

pela empresa. 

Estrutura organizacional: 

1. Todos os funcionários têm clareza sobre seus papéis e responsabilidades. 

Processos: 

1. As equipes utilizam indicadores de controle nas tomadas de decisão. 

2. Os funcionários têm clareza dos custos que os retrabalhos geram. 

Controle: 

1. A liderança da empresa se utiliza de indicadores para a gestão da qualidade 

dos serviços. 

2. Os funcionários são treinados e utilizam métodos de análise de problemas 

(Exemplos de métodos: Espinha de Peixe, Histograma de Frequência, etc...). 

Capacidade de aprendizagem: 

1. As lideranças promovem e participam de reuniões de melhoria contínua. 

2. Há documentação das experiências e dos aprendizados que ocorrem. 

Liderança: 

1. A liderança tem reuniões periódicas com todos os seus funcionários e 

agregados para discutir exclusivamente o atendimento aos clientes. 

2. A liderança comunica os resultados para toda a equipe com frequência. 

Para finalizar a conversa, foi feita a pergunta “O que você acha que faz a diferença na 

gestão da qualidade para ter um desempenho excelente?”.  

A seguir há um resumo dos dados coletados nas conversas telefônicas. 
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Transportador A (média de 3,98 nas respostas; desempenho excelente nos dois 

índices, com 99,4% de SLA e 2,1% de NC): 

 Quando questionado sobre como eram algumas das práticas com as quais 

suas respostas demonstravam alinhamento, trouxe dados específicos, 

conforme exemplos a seguir: 

o Novos motoristas (próprios ou agregados) têm que fazer estágios com 

motoristas mais experientes e detentores dos melhores índices antes de 

começarem a fazer entregas. Além disso, os volumes diários de 

entregas vão escalando aos poucos, até que demonstrem um mínimo 

de experiência; 

o Na área da operação há murais com gráficos, atualizados com 

frequência, que demonstram quem são os clientes (embarcadores 

clientes da Total) com maiores volumes e sua participaçãopercentual no 

total de faturamento do transportador. Isso tem como objetivo 

conscientizar os funcionários a respeito da relevância dos clientes e das 

perdas que haveriam se não houver qualidade no serviço; 

o As equipes têm metas claras e o funcionário é ensinado sobre como 

calcular o mínimo necessário de entregas bem-sucedidas ao longo do 

mês para conseguir atingir seus objetivos. Com isso, se num 

determinado dia o desempenho não é bom, o funcionário tem por cultura 

calcular como compensar seu desempenho ao longo do restante do 

mês; 

o Há um programa de remuneração variável que acompanha a lógica do 

programa que a Total tem com seus transportadores. Isso garante 

alinhamento às políticas de incentivo da Total em toda a Cadeia; 

o Há treinamentos e reuniões frequentes para toda a equipe (pelo menos 

uma vez por mês) com a presença do proprietário, com a divulgação dos 

resultados e utilização de técnicas motivacionais. O ranking de 

transportadores por desempenho é utilizado pelo proprietário para 

desafiar sua equipe; 

o Ocorrências operacionais que geram custos extras ou perdas que 

afetem os resultados (exemplo: extravios) são discutidas rapidamente 
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com toda a equipe para que haja conscientização dos impactos de 

retrabalhos ou erros operacionais; 

 De maneira geral, portanto, há de fato ações concretas que retratam na prática 

o alinhamento trazido pelas respostas. Além disso, houve também as respostas 

3 e 2, mostrando que houve cuidado e atenção por parte do respondente. 

Dessa forma, foi possível identificar coerência entre o questionário respondido 

e o que de fato ocorre na operação do transportador; 

 No encerramento da conversa, quando indagado sobre o que faz a diferença 

para a obtenção de desempenho excelente na qualidade, disse que a presença 

e alto envolvimento do proprietário no dia a dia é o que garante a excelência. 

Transportador B (média de 4,88 nas respostas; desempenho excelente no SLA, com 

98,9%, e bom em NC, com 6,3%): 

 Quando questionado sobre as práticas, deu exemplos específicos, mas 

demonstrou incoerência em algumas respostas; 

 Exemplos de práticas que estavam alinhadas com as respostas: 

o Há treinamentos com muita frequência e quase que diários, pois 

problemas de desempenho são tratados rapidamente e individualmente 

com os entregadores responsáveis; 

o Os indicadores são monitorados diariamente pelo próprio dono, que os 

utiliza para direcionar os treinamentos e tratativas operacionais 

diretamente com os entregadores. Ou seja, há no dia a dia uma 

mecânica de tratamento rápido dos problemas e cultura de melhoria 

contínua com apoio de indicadores e envolvimento da alta liderança; 

o Há remuneração variável para os entregadores, que considera os dois 

indicadores mais relevantes para a qualidade (SLA e NC); 

o Há reuniões mensais de resultados com as equipes e uma cultura de 

“cobrança” bem clara. Todos os funcionários são chamados à 

responsabilidade de zelar pelos resultados. 

 Exemplos de incoerências em algumas respostas: 

o A afirmativa “A empresa procura saber espontaneamente qual é o nível 

de satisfação de seus clientes....” teve resposta 4, porém foi possível 

observar na conversa telefônica que isso não é de fato espontâneo. A 

percepção dos clientes só é obtida quando o consumidor final, recebedor 
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da encomenda, toma a iniciativa de retratá-la. Ou seja, neste caso o 

correto teria sido resposta 2 ou 1; 

o A afirmativa “Os funcionários têm clareza sobre os custos que os 

retrabalhos geram” teve resposta 5. No entanto, quando questionado 

sobre como isso funciona na prática o transportador disse que “Os 

funcionários ou agregados são penalizados toda vez que incorrem em 

algum erro que gera perda”, referindo-se mais a extravios de 

encomendas do que a retrabalhos nos processos do dia a dia, o que não 

está ligado diretamente ao ponto da afirmativa. Neste caso, uma 

resposta 3 teria sido mais adequada, mas é importante também levantar 

a questão da clareza da afirmativa, que gerou um entendimento 

diferente pelo respondente; 

o A afirmativa “Há documentação das experiências e dos aprendizados 

que ocorrem” teve resposta 5, porém na conversa telefônica ficou claro 

que isso não acontece. O transportador disse que “Tem todos os 

históricos de movimentação de peças e ocorrências registrados em 

planilhas”, mas isso está mais ligado aos seus controles do que à prática 

contida na afirmativa, que estava no agrupamento de Capacidade de 

Aprendizagem. A resposta mais adequada neste caso teria sido a de 

número 2, mas também aqui aparece a questão da afirmativa não ter 

gerado o entendimento correto. 

 Neste caso, portanto, há várias ações concretas que reforçam as respostas 

dadas, mas há também algumas incoerências, que trazem à tona a questão do 

entendimento das afirmativas pelo transportador. Pode ser levantado também 

uma falta de cuidado e atenção ao responder o questionário, pois das 51 

afirmativas, 47 tiveram resposta 5 e as restantes resposta 4, não havendo 

sequer uma resposta 3, 2 ou 1; 

 No encerramento da conversa, quando indagado sobre o que faz a diferença 

para a obtenção de desempenho excelente na qualidade, assim como o 

transportador A, o transportador B também disse que a presença e alto 

envolvimento do proprietário no dia a dia é o que garante a excelência. 

Mencionou também a importância de montar roteiros que permitam aos 

agregados terem um bom volume médio diário de entregas, o que traz bom 
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resultado financeiro. Isso seria uma ação fundamental para evitar um alto turn-

over e estabilizar a qualidade do serviço. 

Transportador C (média de 4,88 nas respostas; desempenho regular no SLA, com 

93,0%, e ruim em NC, com 9,7%): 

 Conseguiu dar vários exemplos de práticas de qualidade no dia a dia, mas 

demonstrou algumas incoerências nas respostas; 

 Exemplos de práticas alinhadas com as respostas: 

o Tem iniciativa de perguntar aos consumidores finais sobre a qualidade 

de seus serviços. Procura coletar esse tipo de informação de vez em 

quando; 

o Tem remuneração variável, parte alinhada com os mesmos critérios do 

programa da Total Express (SLA e percentual de finalização de entregas 

via aplicativo de celular) e parte por critérios próprios, como prêmio por 

produtividade (adicional por peça entregue); 

o Há na sua equipe funcionários que têm rotas específicas designadas 

pelo proprietário para ficarem sob sua responsabilidade. Trata-se de 

uma espécie de apadrinhamento. Estes funcionários focam nestas rotas 

e monitoram seus resultados no dia a dia, assim há mais celeridade no 

tratamento das ocorrências e um cuidado maior na prevenção dos 

problemas; 

o Há um programa de integração para novos funcionários em que a 

história, valores e missão da empresa são passados, além de um 

período de estágio em todos os processos da operação antes de 

assumir alguma função específica; 

o Há treinamentos pelo menos uma vez por mês ou também quando há 

necessidades específicas pontuadas; 

o Funcionários têm metas de desempenho; 

o Procura questionar e ouvir sua equipe para abrir espaço para sugestões 

de melhorias; 

 Exemplos de incoerências nas respostas: 

o Sobre a afirmativa de documentação dos aprendizados que ocorrem, 

respondeu a alternativa 4, mas quando questionado não conseguiu 

explicar como funciona e acabou dizendo que não entendeu a frase; 
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o Na afirmativa “A Liderança consegue dedicar uma parcela suficiente do 

seu tempo à melhoria da qualidade dos serviços da empresa” atribuiu a 

resposta 5, mas quando questionado por que com todas as práticas 

mencionadas não conseguiu ter um bom desempenho, admitiu que não 

estava dedicando-se o suficiente e que faltava um empenho pessoal 

maior de sua parte. 

 Este caso parece retratar um transportador com boas iniciativas, mas que se 

manteve distante da operação. Mosadeghrad (2014) cita que um dos pontos 

que causam insucesso na implementação de TQM é a falta de apoio e do 

envolvimento da alta liderança; 

 Com relação às respostas, também foram encontradas algumas incoerências 

e parece ter havido falta de atenção e cuidado no preenchimento do 

questionário. Das 51 respostas, houve apenas um 3, quatro 4 e as 46 restantes 

foram 5. 

Transportador D (média de 4,31 nas respostas; desempenhos ruins no SLA, com 

91,0%, e em NC, com 10,1%): 

 Na conversa telefônica houve poucos exemplos de práticas de gestão da 

qualidade; 

 Alguns exemplos de práticas que foram citados: 

o Há treinamentos, mas são pontuais e só ocorrem individualmente; 

o Novos funcionários são orientados sobre o que pode e o que não se 

pode fazer (coerência com a afirmativa “Todos os funcionários e 

agregados sabem definir o que é um serviço ruim e de baixa qualidade”); 

o Há utilização de indicadores, com frequência semanal, para 

monitoramento da qualidade dos serviços e eventuais ações corretivas; 

o Há reuniões com equipe administrativa para discussão de resultados e 

ações de gestão; 

 Exemplos de incoerências que surgiram nas respostas: 

o Na afirmativa “A empresa procura saber espontaneamente qual é o nível 

de satisfação de seus clientes...”, a resposta foi 4, porém na conversa 

telefônica ficou claro que não há nenhuma prática neste sentido; 
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o Na afirmativa “Há incentivos diferenciados aos funcionários que 

atingirem suas metas, como por exemplo uma remuneração variável...”, 

a resposta foi 3, porém não havia nenhum programa; 

o No agrupamento de Relacionamento com Fornecedores é que as 

incoerências ficaram mais fortes, pois a média das respostas foi 4,2, o 

que demonstraria alinhamento às práticas. Porém, na conversa o 

transportador mencionou que evita contato muito próximo com os 

mesmos. Quando o assunto foi treinamento, mencionou que “somente o 

extremamente necessário” e que evita “colocá-los juntos perante a 

empresa, para evitar problemas”. Ou seja, há um relacionamento 

apenas protocolar entre as partes e o agregado não está sendo visto 

num conceito de parceria. 

 De maneira geral, por meio da conversa telefônica foi possível observar que 

este transportador não está alinhado a boa parte das práticas de qualidade, 

apesar de suas respostas terem uma média geral de 4,3. Isso evidencia que 

neste caso as respostas não retrataram fielmente a realidade. 

As entrevistas trouxeram alguns pontos importantes para contribuir com a reflexão 

sobre os resultados coletados: 

1. Há incoerências em parte das respostas: das quatro entrevistas realizadas, foi 

possível observar incoerências mais claras em três casos, o que é muito 

significativo do ponto de vista estatístico. Foi considerada incoerência toda 

resposta que representasse alinhamento a uma prática de qualidade (grau 4 

ou 5) mas não tivesse respaldo no que realmente é praticado no dia a dia de 

um transportador, baseado na conversa telefônica; 

2. O método de pesquisa utilizado não foi adequado: a autorresposta acabou 

permitindo falhas na coleta dos dados. Seja por viés do respondente, falta de 

cuidado e atenção no preenchimento ou por falta de entendimento das 

afirmativas, a falta de alguém exercendo o papel de entrevistador e 

esclarecendo melhor as afirmativas foi determinante para a coleta correta dos 

dados. Isso abre espaço para a redefinição do método de pesquisa. O 

questionário serviu como um bom guia para as conversas telefônicas, portanto 

poderia ser o instrumento de uma pesquisa qualitativa semiestruturada; 



65 
 

3. As práticas de TQM contribuem para os resultados: na conversa com os dois 

transportadores com desempenhos operacionais excelente e bom, ficou claro 

que de fato eles adotaram várias práticas de qualidade e que o envolvimento 

da alta liderança é primordial para os resultados. Especificamente no caso do 

transportador A, que tem o melhor desempenho operacional, foi possível 

observar que praticamente todas as dimensões de qualidade estão 

representadas em seu dia a dia, mas algumas parecem ter mais destaque, pois 

além da forte presença da alta liderança há elementos bem claros de gestão 

da equipe (metas, incentivos e treinamentos), controle (uso de indicadores) e 

capacidade de aprendizagem (entendimento e tratamento rápidos das 

ocorrências em conjunto com a equipe). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 O questionário desenvolvido para mapear as práticas mais efetivas de gestão 

da qualidade foi baseado na literatura de gestão da qualidade. Foram feitos conjuntos 

de afirmações para cada uma das oito dimensões e, com isso, o que estava sendo 

testada era a percepção dos respondentes. 

 Segundo Flynn et al (2018), o potencial de viés é um tema importante para 

pesquisas que tratam de medição de percepções, situação típica das pesquisas em 

Supply Chain, pois em geral os temas são ligados a questões perceptuais, como 

relações de poder e colaboração. Até os respondentes mais competentes podem 

enfrentar limitações cognitivas ou de percepção que geram imprecisões nas 

respostas. Uma das fontes de contaminação das respostas é o “erro sistemático”, que 

afeta todas as respostas de maneira similar. Esse tipo de erro pode ter duas fontes: 

as características individuais dos respondentes ou questões organizacionais. No 

primeiro caso a formação do respondente, seu nível de otimismo ou pessimismo, 

estado de humor, leniência, entre outros fatores, podem causar viés. No caso das 

questões organizacionais, é a posição hierárquica do respondente, a situação do 

mercado, complexidade da organização, entre outros fatores, que podem causar viés. 

 O contexto da aplicação por e-mail da pesquisa aos transportadores da Total 

Express favoreceu principalmente o viés com origem no erro sistemático causado por 

questões organizacionais. Os transportadores são fornecedores da Total e podem ter 

carregado nas respostas, por receio de serem prejudicados, uma preocupação de 

demonstrar alinhamento a práticas de qualidade. Além disso, também pode reforçar o 

receio no preenchimento das respostas o fato da maior parte dos transportadores 

prestar serviços somente para a Total Express. Mesmo quando prestam serviços para 

outras transportadoras, em geral o volume da Total Express tem um peso maior na 

composição de seus faturamentos. 

 Outro ponto que remete ao viés por uma questão organizacional é a posição 

hierárquica dos respondentes. Apesar do convite para que os líderes das operações 

de cada transportador também respondessem à pesquisa, houve casos em que 

somente o transportador respondeu. Como donos do negócio, podem ter respondido 

favoravelmente a questões que os envolvem diretamente, como por exemplo o 

engajamento da alta liderança, sem que houvesse uma checagem de outros 
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respondentes que também pudessem validar este item. Além disso, as afirmações do 

questionário envolviam temas como relacionamento com fornecedores e liderança, 

sendo que neste caso não houve respondentes representando a visão dos 

fornecedores e dos liderados. Segundo Flynn et al (2018), alguns assuntos que são 

centrais para a gestão da cadeia de suprimentos envolvem por natureza mais de uma 

entidade e estão relacionados à integração e coordenação entre estas entidades. 

Dessa maneira, só podem ser acessados por respostas de fontes múltiplas e que 

considerem todas as entidades participantes. 

 A alta concentração de respostas nos graus maiores de concordância parece 

reforçar a hipótese de ter havido viés causado por questões organizacionais. 

 Um outro ponto importante é que o objetivo da coleta de dados por e-mail era 

mapear o alinhamento dos transportadores às práticas retratadas nas afirmações 

presentes no questionário e, portanto, não se tratava de medir percepção, mas sim de 

responder de maneira objetiva com base em práticas implementadas ou não. Assim, 

talvez um esclarecimento e preparação prévios dos respondentes poderiam ter 

ajudado a dar maior consistência nas respostas. 

 É possível encontrar na literatura de Supply Chain muitos artigos baseados em 

pesquisas quantitativas de opinião (survey research) por meio de aplicação de 

questionários. Segundo Forza (2002), desde os anos 80 a utilização de survey 

research vem crescendo muito no campo da Gestão de Operações. Esse tipo de 

pesquisa pode ser aplicada por meio de entrevistas ou questionários enviados aos 

respondentes. O segundo caso é mais indicado em situações em que, por exemplo, 

há restrição de tempo e custos, que foi o caso da pesquisa aplicada à rede de 

transportadores da Total Express. Entretanto, as quatro pesquisas realizadas por meio 

de entrevistas se mostraram muito mais efetivas, tanto para capturar as práticas 

realmente existentes em cada caso, como também para checar sua efetividade, uma 

vez que havia indicadores reais de resultados disponíveis para cada entrevistado. 

 Apesar do uso de entrevistas para uma survey research trazer algumas 

desvantagens, como demandar mais tempo, mais custos e trazer o risco de viés do 

entrevistador, há vantagens claras como a chance de esclarecer para o respondente 

os detalhes e explicações para o entendimento correto de cada questão, que trarão 

como resultado respostas mais confiáveis (FORZA, 2002). 
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 Dessa forma, fica claro que para o desenvolvimento de um programa de 

treinamento baseado em práticas realmente efetivas, o processo mais adequado seria 

o de entrevistas estruturadas. 

 Segundo Fowler (2014), é importante que entrevistadores evitem influenciar as 

respostas dos respondentes, assim como ajudem a maximizar a acurácia das 

mesmas. Neste sentido, para que as entrevistas ganhem consistência, o primeiro 

passo é utilizar um questionário padrão. Depois é importante treinar os entrevistadores 

em como se comportar nas conversas com os respondentes para evitar que 

influenciem respostas. 

 O questionário desenvolvido para este trabalho poderá ser utilizado como base 

para entrevistas estruturadas. As entrevistas poderiam deixar também um espaço 

para perguntas abertas, tornando-se semiestruturadas, pois ficou evidente nas 

conversas com os quatro transportadores entrevistados que há diferenças de 

metodologia nas práticas relatadas, além de visões e abordagens diferentes para a 

gestão da qualidade. Perguntas abertas ajudaram a capturar essas visões e isso 

poderá enriquecer o conteúdo que será utilizado posteriormente para a elaboração de 

um programa de treinamento. 

 No caso da Total Express, há uma equipe de consultores de campo, que tem 

como principal responsabilidade acompanhar os transportadores no dia a dia. Esta 

equipe tem uma percepção muito aguçada do cotidiano e da estrutura de cada 

transportador e, certamente, sendo preparada previamente em como conduzir o 

questionário, poderá obter respostas mais precisas e com base nas práticas 

efetivamente implementadas em cada transportador. 

 Com relação à identificação de práticas que sejam realmente efetivas, ficou 

clara a importância de utilizar os indicadores de resultados disponíveis para criar 

grupos que representem todas as realidades de desempenho dos transportadores. Os 

que têm desempenho ruim são fundamentais para que seja feita a validação da 

efetividade, pois pode haver práticas que de fato tenham sido implementadas neste 

grupo, mas carreguem alguma falha no seu método de implementação ou no ambiente 

em que foram implementadas, assim como mencionado por Mosadeghrad (2014) em 

seu artigo. Pode também haver práticas que tenham sido bem implementadas mas 

não sejam significativas para os resultados dos indicadores utilizados. Essa validação 
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permitirá que o programa de treinamento tenha a consistência necessária para 

alavancar os resultados da rede de transportadores da Total Express. 

 A realização de entrevistas semiestruturadas com os 93 transportadores pode 

ser inviável do ponto de vista prático, por questões de tempo e custos envolvidos. 

Portanto, podem ser montados grupos de transportadores que representem as 

principais faixas de desempenho, a fim de cobrir todas as possibilidades. Além disso, 

a agenda de visitas a campo da equipe de consultores da Total Express pode ser 

aproveitada para otimizar os custos de viagem e hospedagem. 

 Com base nos pontos listados anteriormente neste tópico, são feitas as 

seguintes recomendações para dar andamento no trabalho de pesquisa para a 

elaboração de um programa de treinamento: 

1. Utilizar entrevistas como método de coleta de dados complementar ao 

preenchimento do questionário; 

2. Utilizar o questionário elaborado neste estudo como roteiro de entrevista, mas 

também trabalhar com perguntas abertas como “O que você acha que faz a 

diferença na gestão da qualidade para ter um desempenho excelente?”. Outras 

perguntas abertas poderão ser criadas e incorporadas ao questionário; 

3. Utilizar a equipe de consultores de campo da Total Express para fazer as 

entrevistas e prepará-los previamente para que saibam explicar os conceitos e 

evitem influenciar as respostas dos entrevistados. Esta equipe deverá 

confirmar os exemplos de práticas relatadas nas entrevistas; 

4. Criar uma amostra de transportadores entrevistados que representem as 

principais faixas de desempenho operacional; 

5. A partir das práticas identificadas em cada grupo de desempenho, fazer a 

separação das que estão implementadas exclusivamente nos grupos de 

desempenho bom e excelente, como identificar quais estão em todos os grupos 

para que detalhes como os métodos de implementação e execução sejam 

levantados. Pode ser que estes detalhes ajudem a explicar os resultados 

diferentes ou destaquem as práticas que não são efetivas em nenhum dos 

grupos e, que, portanto, poderiam ser descartadas. Importante também avaliar 

o peso e a participação da liderança na gestão de cada transportador, pois este 

parece ser um fator de diferenciação nos resultados. Todos estes itens serão 
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os alicerces do programa de treinamento e desenvolvimento a ser 

desenvolvido. 

 

6  CONCLUSÕES 

 

 O objetivo deste estudo era definir o melhor método de pesquisa para a 

identificação das práticas mais efetivas de gestão da qualidade na rede de 

transportadores regionais da Total Express, a fim de criar os parâmetros para a 

elaboração de um programa de treinamento que permita alavancar o desempenho 

operacional desta rede e desenvolver a competitividade desta empresa. 

 A metodologia escolhida para responder à questão de pesquisa foi inicialmente 

uma pesquisa quantitativa (Survey Research) com coleta de dados por meio de um 

questionário enviado por e-mail aos transportadores e que foi desenvolvido com base 

na literatura sobre gestão da qualidade. Os resultados dessa pesquisa seriam 

confrontados com os indicadores de resultados dos transportadores, a fim de checar 

sua efetividade, porém os dados coletados apresentaram problemas e não permitiram 

que a análise estatística estabelecesse a correlação entre práticas e resultados. As 

respostas não apresentaram comportamento de distribuição normal e ficaram muito 

concentradas nos graus maiores de alinhamento às práticas, não permitindo 

diferenciação adequada dentro do grupo de respondentes. 

 Para checar a consistência das respostas obtidas foram realizadas algumas 

entrevistas com transportadores, que se mostraram muito mais efetivas para a 

checagem das práticas de gestão e os resultados obtidos por meio delas. As 

entrevistas mostraram problemas de entendimento de algumas afirmações do 

questionário e incoerências entre as respostas obtidas pelo questionário enviado por 

e-mail e as práticas relatadas na conversa telefônica. 

 A análise de possibilidade de viés mostrou que os respondentes escolhidos 

para preencher os questionários se enquadravam em critérios que facilitavam a 

existência de viés nas respostas e que algumas medidas precisam ser adotadas para 

dar continuidade à pesquisa das práticas de maneira consistente. 
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 Este estudo acabou demonstrando que a maneira mais efetiva de identificar as 

práticas de gestão da qualidade implementadas pelos transportadores é 

complementar a coleta de dados por meio do questionário com a realização de 

entrevistas, cujos roteiros serão baseados no questionário desenvolvido. 

Como próximos passos, recomenda-se a preparação do grupo de 

entrevistadores e o desenho da amostra de transportadores para realizar a coleta de 

dados por meio de entrevistas. Em seguida à tabulação dos dados coletados será 

possível correlacioná-los com os indicadores, para então definir as práticas que farão 

parte do programa de treinamento.  

 Este estudo foi realizado com um grupo de transportadores a partir da ótica de 

uma única empresa contratante e, portanto, seus resultados podem não se aplicar em 

outras situações. 

 Outra limitação é que não foram consideradas outras variáveis que também 

podem influenciar os indicadores de qualidade, como o número de cidades atendidas 

por cada transportador, o percentual de volume distribuído na cidade sede da 

transportadora com relação às outras cidades no interior de sua região, condições 

regionais de infraestrutura rodoviária, tabela de preços negociada com a Total 

Express, qualidade da mão de obra regional, entre outros fatores que podem criar 

realidades e complexidades distintas. 

Uma pesquisa futura poderá considerar estas outras variáveis a fim de checar 

o peso que podem ter no desempenho operacional de qualidade em serviços de 

distribuição física do e-commerce. 
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ANEXO A – Questionário enviado aos transportadores regionais 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Caro Transportador, 

 O presente questionário faz parte de um trabalho aplicado do curso de 

Mestrado Profissional e tem como objetivo identificar quais são as práticas de gestão 

que proporcionam melhores resultados no que se refere à qualidade na prestação dos 

serviços dos transportadores da Total. 

 O objetivo é determinar quais são as práticas de maior sucesso na gestão da 

qualidade das operações de distribuição do last mile da Total Express e 

posteriormente elaborar um Programa de Treinamento, com foco nas práticas mais 

efetivas, para toda a Rede de Transportadores. Esta é mais uma iniciativa da equipe 

da Total para desenvolver treinamentos cada vez mais efetivos, sendo que neste caso 

com base em práticas de sucesso da própria Rede. 

 Não se preocupe em dar a resposta “correta”, pois não há certo ou errado. A 

ideia é justamente identificar o que de fato dá mais resultado e por isso é importante 

que você dê a resposta mais sincera possível, pois os resultados deste trabalho 

precisam estar embasados pela realidade. Dessa maneira, quanto mais sinceras 

forem as respostas, mais assertivo será o programa de treinamento a ser 

desenvolvido futuramente pela Total Express e criaremos melhores condições para 

que seja estabilizada a qualidade das entregas num patamar mais elevado. 

Sabemos que as práticas listadas não são os únicos fatores que influenciam na 

qualidade, mas com certeza as práticas de gestão são uma parte relevante dos 

resultados de qualquer operação. 

 É importante que, além das suas, também sejam coletadas as respostas dos 

seus funcionários que exercem função de liderança na sua operação. Assim, se por 

exemplo você tem um Encarregado, Supervisor ou Gerente que lidere a operação no 

dia a dia, ele também deve responder. Se a sua transportadora tem mais de um dono 

(Exemplos comuns: pai e filho ou dois sócios), também é importante que todos 

respondam individualmente. 
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 O tempo de resposta gira em torno de 15 minutos, portanto peço que preencha 

com atenção e cuidado, assim poderemos gerar dados consistentes que contribuam 

para a elaboração de um programa de treinamento adequado à realidade desta 

operação. 

 A seguir segue um pequeno glossário para ajudá-lo no entendimento de 

algumas questões. 

 Obrigado pela sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Luís Castex 

 

 Glossário e orientações: 

 

1. Quando aparecer o termo “cliente”, entenda como clientes não somente os 

consumidores finais, que recebem as mercadorias em suas casas ou lojas, mas 

também os Embarcadores que contratam os serviços da Total Express; 

2. Quando aparecer o termo “funcionários”, entenda que são todos os 

funcionários próprios da sua transportadora, incluindo entregadores que sejam 

seus empregados. Quando aparecer “agregados”, são os terceiros que prestam 

serviço de entrega para a sua operação; 

3. Quando aparecer o termo “liderança”, entender por liderança tanto os 

proprietários como os encarregados, supervisores ou gerentes; 

4. Quando nas frases abaixo for mencionado “empresa”, entenda que é à sua 

transportadora que o texto faz referência; 

5. O conceito de “melhoria contínua” usado numa das questões abaixo se refere 

à prática de estar sempre monitorando os principais indicadores da operação, 

elaborando planos de ação quando estes indicadores não estão satisfatórios e 

monitorando os resultados para repetir novamente este ciclo, sempre que 

necessário; 

6. Você deve responder a cada questão dando o seu grau de concordância com 

a afirmação que estiver escrita. A opção pode variar de “Discordo Totalmente” 

até “Concordo Totalmente”. 
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Para todos os itens abaixo, favor escolher a opção que melhor representa a sua 

operação. 

 

1. Relacionamento com clientes: 

a. Todos os funcionários e agregados conhecem as expectativas dos clientes 

da empresa  

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

b. Todos os funcionários e agregados se esforçam para superar as 

expectativas de seus clientes 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

c. Todos os funcionários e agregados sabem definir o que é um serviço ruim 

e de baixa qualidade 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

d. Todos os funcionários e agregados sabem o que é vendido pela Total 

Express a seus clientes 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

e. A empresa procura saber espontaneamente qual é o nível de satisfação que 

seus clientes têm a respeito do seu trabalho 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

2. Gestão da equipe (somente sua equipe, sem agregados): 
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a. Todos os funcionários têm metas individuais mensais (ou semanais) que 

são passadas pelas suas chefias 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

b. Há incentivos diferenciados aos funcionários que atingirem suas metas, 

como por exemplo uma remuneração variável adicional ao salário 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

c. O Sistema de remuneração e incentivos, baseado também em metas 

coletivas, reforça um ambiente colaborativo dentro da empresa 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

d. Os funcionários têm seus desempenhos avaliados com frequência (pelo 

menos uma vez a cada seis meses) 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

e. Os funcionários são corrigidos e orientados prontamente sempre que 

cometem algum erro de procedimento, atitude ou comportamento 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

f. Os melhores profissionais são reconhecidos e valorizados, seja por meio de 

promoção ou melhores salários 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 
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g. A liderança da empresa prepara seus funcionários para tomar decisões 

sozinhos, quando isso for necessário 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

h. A liderança da empresa incentiva seus funcionários e/ou entregadores a 

propor ideias e inovações que melhorem a qualidade dos serviços 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

i. Os funcionários são treinados com frequência (pelo menos uma vez ao 

mês) 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

j. Os treinamentos estão sempre alinhados às necessidades dos clientes 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

3. Relacionamento com os fornecedores (entregadores agregados): 

a. Há relacionamento colaborativo com os agregados, ou seja, a empresa 

procura ajuda-los no dia a dia e não somente cobrar a prestação dos 

serviços 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

b. Os agregados são incentivados a se superar por meio de programas de 

incentivos (remuneração variável), baseados em desempenho e 

patrocinados pela empresa 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 
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c. Os agregados procuram se antecipar e avisar a empresa quando têm algum 

problema que os impeça de prestar seus serviços regulares 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

d. Os agregados são orientados prontamente sempre que cometem algum 

erro de procedimento, atitude ou comportamento 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

e. A empresa convoca regularmente seus agregados para treinamentos e 

palestras sobre o seu negócio 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

4. Estrutura organizacional: 

a. A estrutura da empresa permite tomadas de decisão ágeis, pois há poucos 

níveis hierárquicos entre os funcionários da operação e o dono da empresa 

(os funcionários da operação respondem para um Encarregado, Supervisor 

ou Gerente, que responde para o dono)  

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

b. Todos os funcionários têm clareza sobre seus papéis e responsabilidades 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

c. Os funcionários da operação têm livre acesso ao dono da empresa 
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Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

d. Há colaboração entre as diversas áreas da empresa, ou seja, os 

funcionários demonstram iniciativa para ajudar seus colegas, mesmo que 

com tarefas que não sejam de sua responsabilidade 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

e. Há boa comunicação entre as diversas áreas da empresa, ou seja, os 

funcionários procuram repassar informações e orientações a seus colegas 

de maneira clara e também procuram garantir que houve entendimento 

correto do que foi repassado 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

5. Processos: 

a. É possível identificar a contribuição que cada processo dá aos resultados 

da empresa 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

 

b. Os processos são padronizados 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

c. Os processos estão documentados e estão disponíveis para qualquer 

funcionário acessar, caso ele tenha alguma dúvida 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 
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d. As equipes utilizam indicadores de controle nas tomadas de decisão 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

e. As instalações estão sempre limpas e organizadas 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

f. Os funcionários têm clareza sobre quais processos podem gerar retrabalho 

se mal executados 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

g. Os funcionários têm clareza dos custos que os retrabalhos geram 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

6. Controles: 

a. A liderança da empresa se utiliza de indicadores para a gestão da qualidade 

dos serviços 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

 

b. Os indicadores utilizados estão alinhados ao que os clientes esperam 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 
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c. Os indicadores utilizados são gerados com frequência recorrente 

(exemplos: diariamente, semanalmente ou mensalmente) 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

d. Os funcionários são treinados e utilizam métodos de análise de problemas 

(Exemplos de métodos: Espinha de Peixe, Histograma de Frequência, 

etc...) 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

e. Os funcionários têm profundidade nas análises e chegam a conclusões 

rápidas sobre as causas dos problemas 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

f. Os funcionários montam bons planos de ação (um bom plano de ação tem 

causas identificadas, ações para solução, prazos e responsáveis para cada 

ação) 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

g. Os Sistemas utilizados pela empresa possuem dados consistentes e seus 

funcionários confiam neles para buscar informações 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

h. Os Sistemas utilizados pela empresa são fáceis de acessar 
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Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

7. Capacidade de aprendizagem: 

a. O conceito de melhoria contínua é praticado por todos os funcionários da 

empresa, do proprietário da transportadora ao colaborador operacional 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

b. As lideranças promovem e participam de reuniões de melhoria contínua 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

c. São feitos planos de ação para os problemas identificados 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

d. Há documentação das experiências e dos aprendizados que ocorrem 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

8. Liderança: 

a. A liderança consegue dedicar uma parcela suficiente do seu tempo à 

melhoria da qualidade dos serviços da empresa 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

b. A liderança tem reuniões periódicas com todos os seus funcionários e 

agregados para discutir exclusivamente o atendimento aos clientes 
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Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

c. A liderança circula na área da Operação e conversa com seus funcionários 

sobre as pendências mais importantes no início de cada dia 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

d. A liderança valoriza os bons funcionários em público 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

e. A liderança comemora as conquistas de resultados e melhorias de 

qualidade junto a toda a equipe 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

f. A liderança dá exemplos no dia a dia de como conduzir os problemas e das 

atitudes a serem tomadas nas mais diversas situações 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

g. A liderança comunica os resultados para toda a equipe com frequência 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo 
e nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

     

 

 

Para finalizar, por favor responda às seguintes perguntas para ajudar a determinar o 

perfil da empresa e do respondente: 
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Região da transportadora (indicar somente a cidade 

sede):________________________________ 

 

9. Aproximadamente quantos funcionários próprios fazem parte da empresa 

(considerar na conta todos os funcionários que têm alguma responsabilidade sobre 

a operação de encomendas, mesmo que tenham algum compartilhamento com 

publicações)? 

Entre 1 e 5 Entre 5 e 10 Entre 10 e 15 Entre 15 e 20  Acima de 20 

     

 

10. Aproximadamente qual é o tempo médio de casa destes funcionários? 

Menos de 6 
meses 

Entre 6 
meses e 1 

ano 

Entre 1 ano e 
1 ano e meio 

Entre 1 ano e 
meio e 2 

anos 

Acima de 2 
anos 

     

 

11. Aproximadamente quantos agregados prestam serviço para a sua empresa? 

Entre 1 e 10 Entre 10 e 20 Entre 20 e 30 Entre 30 e 40 Acima de 40 

     

 

12. Qual destas opções a seguir descreve melhor a sua função atual? 

Proprietário 
da 

transportadora 

Sócio 
minoritário 

Gerente Supervisor  Encarregado 
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ANEXO B – Tabelas com os resultados do teste de normalidade de Shapiro-

Wilk 

 

 

Sigla do respondente

REC AQA AQA BAT BAP BAU CGB CAU CAU CCV CGR CGR

Relacionamento com clientes

N 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,88    0,88    0,55    0,55    0,55    0,55    

  p(normal) 0,00    0,33    0,31    0,00    0,00    0,00    0,00    

Gestão de equipe

N 10 10 10 10 10 10 10 10

Shapiro-Wilk W 0,65    0,64    0,79    0,37    0,71    0,66    0,83    0,80    

  p(normal) 0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    0,04    0,01    

Relacionamento com fornecedores

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,78    0,55    0,77    0,55    0,70    0,77    0,82    0,68    0,91    

  p(normal) 0,00    0,05    0,00    0,05    0,00    0,01    0,05    0,12    0,01    0,49    

Estrutura organizacional

N 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,68    0,55    0,68    0,68    0,55    0,68    

  p(normal) 0,01    0,00    0,01    0,01    0,00    0,01    

Processo

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,66    0,94    0,45    0,45    0,73    0,66    0,60    0,65    0,89    0,60    

  p(normal) 0,00    0,61    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    0,29    0,00    

Controle

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Shapiro-Wilk W 0,57    0,84    0,57    0,42    0,70    0,42    0,80    0,42    0,42    0,42    

  p(normal) 0,00    0,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,03    0,00    0,00    0,00    

Capacidade de aprendizagem

N 4 4 4 4 4 4 4 4

Shapiro-Wilk W 0,63    0,63    0,85    0,63    0,94    0,63    0,63    0,89    

  p(normal) 0,00    0,00    0,22    0,00    0,68    0,00    0,00    0,41    

Liderança

N 7 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,82    0,60    0,83    0,60    0,45    0,86    0,61    0,66    

  p(normal) 0,06    0,00    0,09    0,00    0,00    0,14    0,00    0,00    

Dimensões com distribuição 

normal por respondente
5 2 1 3 3
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CPQ CSU CTB CXJ DIQ IMP FEC FLX FOR IPN IPN ITJ

Relacionamento com clientes

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,68    0,77    0,83    0,68    0,77    0,68    0,82    0,55    0,55    0,55    0,88    

  p(normal) 0,01    0,05    0,14    0,01    0,05    0,01    0,12    0,00    0,00    0,00    0,31    

Gestão de equipe

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Shapiro-Wilk W 0,51    0,53    0,79    0,81    0,87    0,66    0,76    0,81    0,81    0,89    0,91    

  p(normal) 0,00    0,00    0,01    0,02    0,09    0,00    0,00    0,02    0,02    0,17    0,26    

Relacionamento com fornecedores

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,68    0,88    0,88    0,77    0,82    0,68    0,55    0,55    0,88    

  p(normal) 0,00    0,01    0,33    0,33    0,05    0,12    0,01    0,00    0,00    0,31    

Estrutura organizacional

N 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,88    0,55    0,55    0,88    0,68    0,68    0,68    

  p(normal) 0,31    0,00    0,00    0,31    0,01    0,01    0,01    

Processo

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,76    0,84    0,45    0,82    0,72    0,77    0,73    0,83    0,45    0,82    

  p(normal) 0,02    0,10    0,00    0,06    0,01    0,02    0,01    0,09    0,00    0,06    

Controle

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Shapiro-Wilk W 0,42    0,72    0,78    0,64    0,57    0,42    0,88    0,69    0,83    0,64    0,81    0,72    

  p(normal) 0,00    0,00    0,02    0,00    0,00    0,00    0,20    0,00    0,06    0,00    0,04    0,00    

Capacidade de aprendizagem

N 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Shapiro-Wilk W 0,86    0,94    0,94    0,63    0,63    0,86    0,73    0,73    0,63    

  p(normal) 0,27    0,68    0,68    0,00    0,00    0,27    0,02    0,02    0,00    

Liderança

N 7 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,60    0,66    0,45    0,84    0,65    0,66    0,84    0,82    

  p(normal) 0,00    0,00    0,00    0,10    0,00    0,00    0,10    0,06    

Dimensões com distribuição 

normal por respondente
2 4 1 3 5 1 2 2 5
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ITN JFO JUD LDB MAE MAO MOC POO POO QHV REC REC

Relacionamento com clientes

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,68    0,68    0,68    0,55    0,68    0,55    0,55    0,55    

  p(normal) 0,00    0,01    0,01    0,01    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    

Gestão de equipe

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Shapiro-Wilk W 0,87    0,73    0,64    0,59    0,51    0,51    0,72    0,64    0,64    0,37    0,89    

  p(normal) 0,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,16    

Relacionamento com fornecedores

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,55    0,55    0,55    0,55    0,55    0,55    0,68    0,68    0,77    

  p(normal) 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,01    0,01    0,04    

Estrutura organizacional

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,55    0,55    0,55    0,68    0,55    0,55    0,55    0,68    0,68    

  p(normal) 0,00    0,00    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    0,01    0,01    

Processo

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,84    0,73    0,66    0,60    0,45    0,60    0,45    0,66    0,86    

  p(normal) 0,10    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,14    

Controle

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Shapiro-Wilk W 0,80    0,42    0,57    0,80    0,42    0,42    0,74    0,57    0,42    0,87    

  p(normal) 0,03    0,00    0,00    0,03    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,16    

Capacidade de aprendizagem

N 4 4 4 4 4 4 4

Shapiro-Wilk W 0,73    0,63    0,94    0,63    0,63    0,63    0,89    

  p(normal) 0,02    0,00    0,68    0,00    0,00    0,00    0,41    

Liderança

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,84    0,45    0,66    0,60    0,45    0,60    0,60    0,45    0,66    

  p(normal) 0,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

Dimensões com distribuição 

normal por respondente
3 1 4
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ROT SBV AJU SJP SBV SOD TER UDI UVT VDC VIP XAP CAC

Relacionamento com clientes

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,80    0,55    0,55    0,55    0,55    0,68    0,55    0,68    0,68    0,88    

  p(normal) 0,00    0,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,01    0,00    0,01    0,01    0,33    7

Gestão de equipe

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Shapiro-Wilk W 0,59    0,59    0,37    0,63    0,66    0,69    0,80    0,87    0,75    0,80    0,83    

  p(normal) 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,02    0,09    0,00    0,02    0,03    6

Relacionamento com fornecedores

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,68    0,77    0,90    0,55    0,80    0,88    0,68    0,88    0,55    0,55    

  p(normal) 0,01    0,05    0,42    0,00    0,09    0,33    0,01    0,33    0,00    0,00    11

Estrutura organizacional

N 5 5 5 5 5 5 5 5

Shapiro-Wilk W 0,55    0,88    0,55    0,55    0,68    0,88    0,55    0,88    

  p(normal) 0,00    0,31    0,00    0,00    0,01    0,33    0,00    0,33    5

Processo

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,45    0,77    0,45    0,89    0,87    0,60    0,60    0,60    0,66    0,83    0,82    

  p(normal) 0,00    0,02    0,00    0,26    0,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,09    0,06    12

Controle

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Shapiro-Wilk W 0,57    0,57    0,57    0,42    0,83    0,92    0,80    0,42    0,73    0,83    0,42    0,64    0,72    

  p(normal) 0,00    0,00    0,00    0,00    0,05    0,41    0,03    0,00    0,01    0,06    0,00    0,00    0,00    7

Capacidade de aprendizagem

N 4 4 4 4 4 4 4 4

Shapiro-Wilk W 0,63    0,63    0,63    0,63    0,89    0,63    0,94    0,73    

  p(normal) 0,00    0,00    0,00    0,00    0,41    0,00    0,68    0,02    11

Liderança

N 7 7 7 7 7 7 7

Shapiro-Wilk W 0,45    0,66    0,60    0,84    0,45    0,78    0,82    

  p(normal) 0,00    0,00    0,00    0,10    0,00    0,02    0,06    9

Dimensões com distribuição 

normal por respondente
1 4 3 1 1 3 2 2 4 68

Total de conjuntos de respostas (número de dimensões x número de respondentes) 392

% de conjuntos de respostas com distribuição normal 17,3%

Respondentes com 

distribuição normal 

por dimensão


