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1. RESUMO 

A atuação das empresas de transporte de cargas no mercado hoje é 

totalmente dependente da demonstração de seu nível de serviço. Para isso, 

medições podem ser realizadas a fim de se verificar se os esforços das empresas, 

têm suprido as expectativas dos seus clientes.  

A presente pesquisa, foi realizada com o intuito de se verificar como um 

transportador de cargas lida com a demonstração de seu nível de serviço. Além 

disso, busca conhecer quais são os requisitos que os clientes procuram em seus 

prestadores destes serviços. 

A fim de conhecer e aprofundar melhor sobro tema e verificar como uma 

empresa de transportes de cargas se comporta diante dessa realidade, serão 

realizadas leituras especificas sobre os temas logística, nível de serviço, Conheça o 

Seu Cliente e uma pesquisa qualitativa obtida através de uma entrevista com um 

gestor da área de logística. 

Espera-se obter dados que justifiquem a necessidade de se conhecer o seu 

cliente, de saber suas expectativas e ter a ideia de melhoria contínua. 

Palavras-chaves: Nível de serviço. Infraestrutura. Logística. Cadeia de Suprimentos 

2. INTRODUÇÃO 

No passado, os transportadores de carga tinham como objetivo apenas 

entregar o produto ao consumidor final, porém isso mudou. O tempo se tornou 

precioso, ainda mais com as mudanças nas características de compra, por exemplo, 

o e-commerce, o cliente quer receber o produto no menor tempo e exige excelência 

em cada etapa do processo.  

O Brasil, territorialmente tão grande, também é um desafio, estradas difíceis, 

fretes, impostos, tudo deve ser levado em consideração para definir o valor cobrado 

e para se estabelecer um prazo justo e eficaz. 

O planejamento da logística depara-se com um grande número de desafios, 
a começar pela própria globalização da economia que promoveu, de um 
lado, uma considerável ampliação dos mercados e, de outro, um aumento 
na complexidade operacional em face da necessidade de vencer desafios 
como distâncias geográficas, aspectos sociais locais e culturais de cada 
mercado. (GONÇALVES, 2013, p. 26). 
 

Com tantos desafios, como é possível fidelizar os clientes? Quais as 

ferramentas são utilizadas para medir o nível de serviço? Ballou (1993, p. 73) define 

Nível de Serviço como: “O desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus 

clientes para assegurar a sua fidelidade”. 



3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é verificar o quão importante tem sido para os 

transportadores de cargas medir o nível de serviço prestado. 

Como objetos específicos temos: Descrever a sistemática de nível de serviço, 

comparar ferramentas de medição e conhecer os principais requisitos dos clientes. 

4. METODOLOGIA 

Este artigo, tem como metodologia, pesquisa bibliográfica, entrevista semi-

estruturada com um gestor da área de logística e análise das atuais ferramentas 

para medição de nível de serviço, Boccato (2006. p. 226) diz: 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. 
 

De acordo com Triviños (1987, p. 146): “a entrevista semi-estruturada tem 

como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e 

hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa”. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O papel dos transportadores de cargas é transferir mercadorias de sua origem 

para um destino, porém como as empresas deste segmento sobrevivem num 

mercado economicamente desequilibrado e com uma grande quantidade de 

concorrentes? As empresas buscam fornecedores que demonstrem o melhor nível 

de serviço bem como, o melhor preço. Estes fatores refletem diretamente em sua 

cadeia de valores logísticos e para realização efetiva deste processo é necessária 

plena sincronia com a cadeia de suprimentos. 

De acordo com Robles (2016, p. 29): “as cadeias de suprimentos lidam com a 

solução do paradoxo entre o melhor nível de serviços aos clientes, com a agregação 

de valor logístico aos produtos”. Sendo assim, a cadeia de suprimentos é o fluxo que 

permite planejar e agir com a finalidade de agregar valor ao serviço prestado. 

A vantagem competitiva é um fator influente para diferenciação do nível de 

serviço, estar preparado para atender determinado cliente significa possuir uma 

diferenciação de produtos e serviço.  

Para desenvolvimento de um planejamento sustentável para análise e 

melhoria do nível de serviço é necessário avaliar as medidas utilizadas até 

determinado momento escolhendo qual a proposta de melhoria.  



 

Um estudo realizado pelo National Economic Development Center nos EUA 

permitiu classificar as necessidades dos clientes como: Suporte ao cliente (15%), 

Qualidade dos produtos (18%), Flexibilidade nos pedidos (15%), Confiabilidade nas 

entregas (18%), Conhecimento técnico (17%) e Redução no intervalo de entrega 

(17%). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O nível de serviço é medido como nível de atenção que a empresa dá ao 
seu cliente e refere-se mais especificamente à cadeia de eventos destinada 
a atender às vendas, que é acionada a partir da recepção do pedido e 
finalizada com a entrega do produto ao cliente (GONÇALVES, 2013, p. 26).  

Desta forma o artigo apresenta quais as necessidades dos clientes para com os 

transportadores de cargas e quais estratégias adotadas por estas empresas para um 

relacionamento sustentável. 
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