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1. RESUMO   

Este artigo tem como objetivo analisar a satisfação do consumidor em 

relação ao serviço da organização de transporte de carros particulares na cidade de 

São Paulo. Com o surgimento da economia compartilhada junto com a facilidade ao 

acesso e a praticidade através de aplicativos, fornecer um serviço de qualidade 

satisfatória para o cliente é uma tarefa difícil.  

 

2. INTRODUÇÃO  

O conceito de valor compartilhado sugere que as empresas podem se 

concentrar nas conexões entre os avanços sociais e econômicos para gerar e lucrar 

com a próxima onda de crescimento em escala global. Especificamente, o valor 

compartilhado denota políticas e práticas de uma empresa que aumentam a 

competitividade ao mesmo tempo em que fortalecem as condições econômicas e 

sociais nas comunidades nas quais ela opera (PFITZER; BOCKSTETTE; STAMP, 

2013). 

Os consumidores possuem um conjunto de expectativas e interesses 

atrelados aos serviços. Essa busca pode se dar no preço, no atendimento, na 

qualidade, enfim são inúmeros os fatores que vão atrair os clientes. 

Segundo Mowen e Minor (2003) a satisfação do consumidor pode ser definida 

como a atitude que este apresenta com relação a um produto ou serviço, após 

adquiri-lo e usá-lo. 

A economia compartilhada deve crescer de US$ 14 bilhões em 2014 para 

US$ 335 bilhões em 2025. Essa estimativa é baseada no rápido crescimento de 

Uber e Airbnb como indicativo (YARAGHI e RAVI, 2017). 

A economia compartilhada pode ser encontrada em vários negócios, 

transporte, alojamento, serviços domésticos, entregas, comércio de varejo, 

empréstimos ao consumidor, câmbio, financiamento de projetos, programação de 

computadores. 

Qual empresa de serviço de transporte por meio de carros particulares na 

cidade de São Paulo tem a maior satisfação na visão do consumidor? 

 

3. OBJETIVOS  



O objetivo principal deste estudo consiste em identificar qual organização 

tem a maior satisfação do consumidor sobre o serviço de transporte por meio de 

carros particulares na cidade de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA  

Pesquisa bibliográfica, exploratória, com pesquisa de campo, onde a amostra 

selecionada será com os consumidores, onde os dados serão trabalhados, com um 

questionário com perguntas fechadas utilizando a escala de Likert. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Hoffman e Bateson (2003) serviço pode ser definido como esforços, ações ou 

desempenhos. Kotler e Keller (2006) definem serviço como sendo um ato ou um 

desempenho, com característica intangível, onde existe a relação entre duas partes. 

Segundo Oliver (1997) a satisfação do consumidor em relação a um produto 

ou serviço é gerada pela avaliação que o cliente. As causas percebidas pelos 

clientes, como responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso dos serviços, também 

influenciam as percepções da satisfação. 

Westbrook e Reilly (1983) a satisfação é o estado de espírito agradável que 

decorre da constatação de que um produto, um serviço, conduziu à realização dos 

valores pessoais. A satisfação do cliente é definida como a avaliação total da 

performance baseada em todas as experiências (positivas e negativas) anteriores 

com a empresa (JONES; MOTHERSBAUGH; BEATTY, 2000). 

O compartilhamento de atividades econômicas se enquadra em quatro 

grandes categorias: recirculação de bens, maior utilização de ativos duráveis, troca 

de serviços e compartilhamento de ativos produtivos (SCHOR, 2014). A Prefeitura 

de São Paulo regulamentou os serviços de transporte por meio de carros 

particulares, Uber, WillGo, Cabify, Televo, EasyGo e 99 Taxi. 

No entanto, é difícil fornecer um serviço de qualidade satisfatória para o 

cliente porque o valor é invisível. Segundo Albrecht (1994) a qualidade nos serviços 

é um diferencial competitivo muito forte, porém não depende somente de uma única 

pessoa da equipe, mas de todas trabalhando em conjunto em busca da satisfação 

do cliente. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foi desenvolvido o referencial teórico abordando a área de economia 

compartilhada, satisfação e comportamento do consumidor, está na fase da 

elaboração do questionário com perguntas fechadas (escala de Likert) que serão 

aplicados aos consumidores, que utilizam o serviço de transporte por meio de carros 

particulares na cidade de São Paulo  
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