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RESUMO

A expansão comercial é uma consequência do processo contínuo e progressivo de
globalização. Empresas de todos os portes em geral têm a oportunidade de ampliar
seu acesso a diferentes mercados e a se tornarem mais participativas de forma
efetiva no comércio internacional. Neste cenário, a figura dos profissionais
especializados em comércio exterior torna-se peça essencial para garantir
operações logísticas mais eficientes para empresas e garantindo ainda a legalidade
das operações. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi o de investigar como a
qualidade dos serviços presentes no processo de importação é avaliada, sob a ótica
dos tomadores de serviços de uma empresa prestadora de serviços logísticos
relacionados ao comércio exterior. A bibliografia é ampla no que diz respeito aos
serviços logísticos de forma geral. Todavia, foi necessário fazer uma adequação
para os serviços especializados na área de comércio exterior. Considerando as
características da investigação abordada neste trabalho, o estudo de caso foi eleito
como o método mais adequado. A pesquisa é de natureza exploratória e qualitativa.
A unidade de análise da presente pesquisa é uma empresa de administração única
e familiar. A unidade de observação foi formada por sete empresas, clientes ativos e
que mantêm um fluxo contínuo de processos com a prestadora de serviços que é a
unidade de análise desta pesquisa, de forma que percepção possa ser diluída entre
vários processos de importação ao longo de um determinado tempo. Nesta pesquisa
o formulário foi escolhido como principal método de coleta de dados. Todavia,
também foi utilizado a método de pesquisa documental. Para análise dos resultados
obtidos, foram divididas as respostas em três categorias. Aquelas que superaram as
expectativas dos clientes, as que igualaram as expectativas e as que frustraram as
expectativas quanto aos serviços esperados pelos clientes. Como conclusão, foi
possível verificar que a empresa objeto deste estudo de caso, consegue atender de
forma satisfatória seus clientes em diversos aspectos. Não obstante, muitos dos
atributos de serviços apresentaram gaps que podem ser trabalhados no sentido de
proporcionar maior competitividade para a empresa conquistar clientes que
busquem um nível superior de serviço.

PALAVRAS CHAVE: Serviços logísticos, Comércio exterior, Importação.

ABSTRACT

The trade expansion is a result of continuous and progressive process of
globalization. Companies of all sizes are increasingly expanding their access to
different markets and become more participatory effectively in international trade.
Within this scenario, the specialized professional in foreign commerce becomes
essential to ensure logistics operations more efficient for the companies, but also
guaranteeing the legality of transactions. Thus, the objective of this research was to
investigate how the quality of logistics services in the import process is evaluated
from the perspective of the customers of a international trade service company.
Considering the characteristics of the research discussed in this paper, the case
study was chosen as the most appropriate method. It is an approach to exploratory
and qualitative research. The unit of analysis of this research is a management
company unique and familiar. The observation unit was formed by seven companies,
active customers and that keep a continuous process flow with the service provider,
unit of analysis of this research, so that perception may be diluted across multiple
import processes over the time. A survey form was chosen as the main method of
data collection. However, was also used the method of documentary research. For
analysis of results, the responses were split into three categories. Those exceeded
expectations of customers, which equaled the expectations and that frustrated
expectations regarding the services expected by customers. In conclusion, was
found that the company object of this case study can satisfactorily meet their clients
in many ways. Nevertheless, many of the attributes of services showed gaps that can
be worked towards providing greater competitiveness for the company win customers
seeking a higher level of service.

KEYWORDS: Logistic Services, Foreign Trade, Importation.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Contextualização do problema

A expansão comercial é uma consequência do processo contínuo e progressivo de
globalização. Empresas de todos os portes passam cada vez mais a ampliar seu
acesso a diferentes mercados e a se tornarem mais participativas de forma efetiva
no comércio internacional. “A experiência internacional aponta para uma evolução
natural da ocupação de mercados externos via exportações, em um primeiro
momento, para a instalação posterior de uma unidade produtiva” (ALEM;
CAVALCANTI, 2005 p. 45). Desta forma, aquelas organizações que antes tinham
como concorrentes empresas locais ou nacionais se veem obrigadas a concorrer
com organizações situadas em países diferentes, com políticas econômicas e
cambiais diversificadas, além de culturas heterogêneas que influenciam direta ou
indiretamente nos fatores que determinam sua competitividade. Maia (2008, p. 2)
entende que “a integração dos países cresceu, fazendo com que o comércio exterior
se tornasse maior”. Neste estudo o autor demonstra que o comércio mundial de
mercadorias passou de 948 bilhões de dólares americanos em 1950 para 24.145
bilhões em 2006, um crescimento de mais de 25 vezes1. Este aumento da
integração de empresas em nível internacional pode trazer um aumento de
competitividade para as organizações que decidem por ampliar seus negócios além
das fronteiras. Para Bowersox e Closs (2011), a formação de relacionamento de
cooperação na cadeia de suprimentos tem como principal objetivo o aumento de
competitividade dos canais de suprimentos.

A iniciativa privada não é a única determinante do nível de competitividade das
empresas de um determinado país. Além dos fatores geográficos, que por questões
logísticas interferem no nível de competitividade organizacional, e dos aspectos
culturais que tem grande relevância no que diz respeito à conquista de novos
mercados internacionais, as políticas de comércio exterior adotadas pelos governos
1

Em sua análise, feita pelo método S. Morgan Friedman, o autor corrigiu o dólar da época pela inflação
americana.
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influenciam diretamente na participação das empresas no comércio global. Com o
aumento da participação de economias de diferentes países no mercado mundial,
que ratifica a necessidade do Brasil em acompanhar este dinamismo, as estratégias
nacionais devem ser mais orientadas para uma inserção mais ativa no ambiente
internacional (LOUREIRO e SANTOS, 1991).

Atento a esta necessidade, o governo iniciou a partir de abril de 2013, um
movimento para melhorar o atendimento em alguns dos principais portos brasileiros.
Este movimento significa a extensão do horário de atendimento, pela Receita
Federal do Brasil e por outros órgãos intervenientes na liberação de mercadorias
destinadas a exportação ou de importação, para os processos relacionados à
liberação de cargas. De acordo com a Secretaria de Portos (SEP)2 o conceito do
porto 24 horas é uma evolução da aplicação de uma série de projetos que visam
desburocratizar os portos brasileiros. Além da Receita Federal do Brasil, outros
órgãos anuentes do governo acompanham o movimento. (ALFÂNEGA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, 2013). Outra iniciativa que irá trazer mais celeridade aos
processos de importação e exportação é a modernização do sistema de lacre dos
contêineres. (FILHO e DIAS, 2006) apresentam um estudo sobre o Plano de
Segurança Aduaneira e Portuária (PSAP), que poderá aumentar a segurança e
reduzir o tempo de desembaraço das cargas que são exportadas pelo Brasil.

Neste contexto, é importante ressaltar a atuação do governo no comércio exterior
brasileiro, para em seguida se entender o papel dos despachantes aduaneiros, das
respectivas comissárias de despacho e empresas especializadas na prestação de
serviços em comércio exterior. Estas atuam na interface entre os importadores e
exportadores de um lado e, de outro o governo, principalmente na figura da aduana.

Se por um lado os governos precisam incentivar o comércio internacional no sentido
de tornar suas economias mais competitivas, por outro, há de se valer a
necessidade de fiscalização. Com intuito de proteger a indústria nacional ou mesmo
de proteger a população, alguns mecanismos dificultam a venda para outros
2

http://www.portosdobrasil.gov.br/destaques/noticias-2013/abril/santos-rio-de-janeiro-vitoria-suape-paranaguario-grande-itajai-e-fortaleza-terao-funcionamento-24h/ acesso em 01/05/2013.
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mercados ou a aquisição de bens, matérias primas e insumos estrangeiros.
Segundo Segre, et al (2006) “Países desenvolvidos, como os Estados Unidos da
América, União europeia e Japão, mantêm mecanismos que dificultam a entrada de
produtos brasileiros em seus mercados”. Benazic, (2012, p.147) acrescenta ainda
que:
Saúde e segurança pública tornaram-se questões fundamentais em cada
país. Considerando a posição dos serviços aduaneiros, por meio de sua
presença nas fronteiras e no controle de circulação de mercadorias, eles
representam a primeira linha de defesa contra o crime organizado e outras
formas de ameaça à sociedade. (Tradução nossa)

Conforme o SINDIFISCO NACIONAL3, a função da aduana brasileira é a de
proteger a sociedade e proporcionar maior segurança. Isto é feito com a repressão
ao comércio de produtos falsificados que pode prejudicar a indústria nacional ou
concorrer de forma desleal com produtos brasileiros. Além disto, a aduana também
tem o papel de cuidar para que os tributos federais sejam devidamente arrecadados
evitando evasão de divisas ao erário. Outra importante função do governo por meio
da aduana e dos órgãos intervenientes é a preservação do patrimônio histórico, da
fauna e da flora, assim como a proteção a saúde das pessoas.

Não raro empresas importadoras ou exportadoras perdem competitividade frente
aqueles concorrentes domésticos que aplicam de maneira eficiente os recursos
legais, ou mesmo frente aos concorrentes externos cuja política de comércio exterior
do respectivo país lhes beneficia. Isto acontece por desconhecerem certos aspectos
da legislação e da sistemática quando atuam no comércio exterior brasileiro.
Martinelli, Ventura e Machado (2007, p. 12) afirmam que “Muitas empresas têm-se
instalado em novos países, muitas vezes sem conhecer a fundo a realidade destes
países”.

Com o exposto nota-se que, se por um lado existe a necessidade da atuação do
governo em prol da sociedade de uma forma geral, por outro há também a
necessidade da participação das empresas de uma forma mais efetiva no mercado

3

Disponível em: http://www.sindifisconacional-sp.org.br/default.aspx?section=85&article=60 acesso em
25/03/2012.
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internacional. Neste paradoxo, deve ser encontrado um equilíbrio entre eficiência no
comércio internacional e a segurança nacional.

Dentro deste cenário, a figura dos profissionais especializados em comércio exterior
torna-se peça essencial para garantir operações logísticas mais eficientes para
empresas, mas garantindo ainda a legitimidade e a legalidade das operações.

No mundo inteiro, a figura do despachante aduaneiro exerce um importante papel
nas cadeias de suprimentos globais. NEVILLE e MARK (2007 p. 20) contam que nos
Estados Unidos, apesar de alguns importadores escolherem por fazer sua própria
importação, a maioria utiliza os serviços de uma comissária de despachos.
Acrescenta ainda que há uma forte tendência de que as empresas importadoras
racionem o número de prestadores deste tipo de serviço.

APPELS e STRUYE (1998) vão além ao afirmarem que o departamento de
despacho aduaneiro, deve fazer parte do negócio da empresa, pois é um dos
processos-chave.

No Brasil, a profissão de despachante aduaneiro é algo secular. De acordo com a
Federação dos Despachantes Aduaneiros do Brazil4, a profissão existe no território
nacional desde 1850. As comissárias de despacho aduaneiro são empresas que
reúnem despachantes aduaneiros que são os profissionais especializados em
serviços de comércio exterior e que representam legalmente empresas importadoras
e exportadoras em suas atividades no comércio internacional. As atividades do
despachante aduaneiro são definidas pelo decreto 646/19925.

Portanto, de acordo com o instrumento legal citado, o despachante aduaneiro é o
profissional que, em nome do importador e do exportador, prepara, dá entrada e
acompanha a tramitação de documentos que tenham por objetivo o despacho
4

Disponível em: http:/www.feaduaneiros.org.br/site.FNDA/o-despachante-aduaneiro.asp acesso em
21/03/2013.
5

Disponível em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/Ant2001/Ant1999/Dec64692.htm acesso em
25/03/2013.
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aduaneiro, dá assistência à verificação de mercadorias na conferência aduaneira, à
retirada de amostras para exames técnicos e periciais, recebe mercadorias ou bens
desembaraçados, solicita e dá assistência à vistoria aduaneira, informa a desistência
de vistoria aduaneira, subscreve documentos que sirvam de base para o despacho
aduaneiro, dá ciência e recebe intimações e notificações de autos de infração, de
despacho, de decisões e dos demais atos e termos processuais relacionados com o
procedimento fiscal e ainda subscreve termos de responsabilidade.

Como se pode notar, as atividades de despacho aduaneiro estão essencialmente
relacionadas ao fluxo de informações sobre bens e mercadorias importadas ou a
serem exportadas. Para NEVILLE e MARK (2007, p. 20), “O despachante aduaneiro
é um expedidor, no sentido de que o processo de entrada pode ser uma coreografia
muito intrigante de apresentação de documentos e de movimento de carga”
(tradução nossa). Para HAUGHTON (2006, p. 18) “A tarefa central dos
despachantes aduaneiros é facilitar, proporcionar celeridade e baixo custo no
processamento aduaneiro dos embarques de seus clientes.” (tradução nossa). Desta
forma, percebe-se uma especial importância entre o fluxo de informações na
interface do importador e exportador brasileiros e o governo, uma vez que falhas e
distorções neste fluxo de informações pode causar transtornos e prejuízos para as
empresas que atuam no comércio internacional, causando uma ruptura na cadeia de
suprimentos. Estes transtornos e prejuízos podem ser desde atrasos na liberação de
mercadorias, que poderão impactar na linha de produção e no cumprimento de
contratos

com

clientes

finais,

até

custos

excessivos

de

armazenagem,

DEMURRAGE6 ou mesmo a perda da mercadoria.

O regulamento aduaneiro, instituído pelo decreto 6.759/09, (BRASIL, 2009) prevê no
livro VI, artigo 673, infrações e penalidades para “toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que importe em inobservância, por parte da pessoa física ou jurídica,
de norma estabelecida ou disciplinada” no referido decreto. O inciso III do artigo 711
estabelece ainda multa para o importador que “omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado”. Não
6

Estadia de contêiner.
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obstante, o artigo 689 determina o perdimento da mercadoria objeto de falsa
declaração de conteúdo, ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação. Estes são alguns exemplos que mostram a
importância da qualidade no fluxo de informações entre importador ou exportador
nacional e o governo.

(Ballou, 2006, p. 27) traz o conceito de logística de acordo com as normas do CML
(Council of Logistics Management) como: “Logística é o processo de planejamento,
implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das
informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o
propósito de atender às exigências dos clientes.”

Como pode ser verificado, o processo de planejamento, implantação e controle das
informações relativas ao fluxo de mercadorias importadas ou a exportar, é
considerado como atividade logística. Desta forma conclui-se que as comissárias de
despacho aduaneiro são um importante elo na cadeia de suprimentos.

NOGUEIRA (1999) apresenta os prestadores de serviços de despacho aduaneiro
como um dos agentes do comércio exterior no Brasil que estão na interface entre os
clientes ou usuários finais e os órgãos públicos que realizam o controle estatal.

Com o exposto, nota-se a relevância do assunto e a necessidade de uma
exploração mais aprofundada para se avaliar a qualidade do serviço logístico de
despacho aduaneiro na importação. Sendo assim, a questão norteadora para esta
pesquisa é formulada da seguinte forma: Como a qualidade dos serviços presentes
no processo de importação é avaliada na perspectiva dos tomadores de serviços
das empresas de serviços especializados em comércio exterior?
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1.2.

Objetivos

1.2.1.

Objetivo geral

Investigar como a qualidade dos serviços presentes no processo de importação é
avaliada, sob a ótica dos tomadores de serviços de uma empresa prestadora de
serviços logísticos relacionados ao comércio exterior.

1.2.2.

Objetivos específicos

Identificar os componentes de qualidade dos serviços prestados pelas empresas
especializadas em serviços de comércio exterior;
avaliar os componentes de qualidade dos serviços prestados pelas empresas
especializadas em serviços de comércio exterior, com relação às expectativas e o
serviço recebido na perspectiva do tomador do serviço;

1.3.

Justificativa

A precariedade da infraestrutura logística especialmente no Brasil eleva o custo de
produção fazendo com que a indústria nacional seja menos competitiva no mercado
mundial. Conforme Chopra e Meindl (2003), um importante fator chave no
desempenho de cadeias de suprimentos é a informação. As empresas prestadoras
de serviços especializados em comércio exterior, em especial as comissárias de
despacho, são um importante elo entre o setor público, representado principalmente
pela alfândega brasileira e pelos demais órgãos governamentais intervenientes no
comércio internacional de um lado e, de outro, as empresas comerciais e industriais
que atuam no comércio internacional como importadoras ou exportadoras. Nota-se,
portanto, a importância desta pesquisa para a indústria e para o comércio em geral,
pois pode alertar quanto aos atributos necessários em empresas especializadas na
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prestação de serviços em comércio exterior, ao representar seus clientes junto aos
órgãos públicos em suas importações e exportações.

Em concomitância, para as empresas prestadoras de serviços especializados em
comércio exterior, esta pesquisa pode ser uma boa referência na condução de seus
processos administrativos e na construção de sua estratégia, uma vez que o estudo
de caso mostra os atributos de qualidade necessários para uma condução dos
processos de importação e exportação de seus clientes representados, de forma
célere e segura.

Para o meio acadêmico a pesquisa pode contribuir para aqueles que pretendam
seguir com estudos especialmente no segmento das comissárias de despachos ou
de outros prestadores de serviços na área de comércio exterior e logística
internacional, uma vez que se notou uma grande incipiência e carência de estudos
neste setor em específico.

No âmbito do pesquisador, este estudo poderá refinar seus conhecimentos na área
e agregar uma visão holística, contribuindo para seu crescimento profissional e
engrandecimento pessoal.

1.4.

Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada da seguinte maneira:

No primeiro capítulo, é realizada uma abordagem introdutória sobre o tema para
situar o leitor sobre o assunto pesquisado, apresentando o tema, sua importância, os
objetivos da pesquisa, assim como a importância do serviço das comissárias de
despacho dentro de um novo conceito de prestação de serviços logísticos e de
comércio exterior.
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O segundo capítulo faz uma abordagem teórica sobre serviços, qualidade, métodos
de avaliação de serviços, logística e comércio exterior. Faz também uma integração
dos atributos de qualidade para as empresas de serviços e para o governo.

Os métodos de pesquisa são apresentados no terceiro capítulo, onde são descritas
as formas utilizadas ao longo do estudo para a aquisição de dados assim como para
a fundamentação teórica da pesquisa. Nesta fase, se faz o detalhamento das fontes
de pesquisa assim como a apresentação dos métodos de coleta de dados e o roteiro
de entrevistas.

A empresa objeto de estudo de caso é apresentada no quarto capítulo, onde se faz
um breve relato sobre o histórico, a missão, os valores e a estrutura organizacional
da empresa que nesta pesquisa é denominada como SERVCOMEX.

No quinto capítulo é apresentado o resultado da pesquisa integrando-se as
informações coletadas por meio dos métodos de coleta utilizados com a
bibliografaria estudada.

No sexto e último capítulo desta dissertação, apresenta-se a conclusão elaborada
com os dados compilados de forma a se responder a questão norteadora da
pesquisa, apresentando ainda as limitações e as reflexões acerca dos resultados.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.

Comércio exterior e comércio internacional

A teoria precursora do comércio internacional é a teoria das vantagens comparativas
de David Ricardo que se baseia na especialização da produção de acordo com cada
país (Ohlin, 1931) e (Samuelson, 1946). Ao avançar um pouco mais na linha do
tempo, é possível encontrar na literatura, outras adições teóricas que abordam um
conceito de comércio internacional estimulado pela chance de se conseguir ganhos
financeiros além dos normalmente esperados, por meio da participação no mercado
internacional. Neste caso, a participação no comércio internacional é proporcionada
pelo privilégio de determinadas inovações.

Com a evolução, da teoria das

vantagens absolutas no comércio internacional de Adam Smith, David Ricardo
apresentou a teoria das vantagens comparativas, que eram reforçadas por outros
teóricos com estudos de características semelhantes, tais como produtividade
(Porter, 1991), eficiência produtiva (Chesnais, 1981) e inovação (Dosi, 1984). Estas
teorias trouxeram um maior esclarecimento quanto às razões para as transações
internacionais e completaram justificativas tradicionais de comércio internacional,
tais como valores de vendas das mercadorias e variação cambial. Apesar de
distintas, as teorias de Adam Smith e a de David Ricardo não são construtos
paradoxais, mas sim complementares. A austeridade na análise para compreensão
do modelo de transações internacionais sugere a procura por organizações ou
economias onde a teoria das vantagens absolutas no mercado internacional se faz
presente, ocasionada pelo ganho de lucros extras, advindos da exclusividade de
inovações. Em outras palavras, pode-se dizer que a ampliação ao acesso a novas
tecnologias e produtos inovadores em nível internacional, por si já são razões para
que haja um incremento das transações comerciais em nível global. Desta forma, se
por uma lado a tendência para equidade tecnológica proporciona uma natural
regulação de preços e custos, baseada na teoria das vantagens absolutas, por outro
há de se considerar também a especialização natural na produção de determinados
bens, o que o faz com que cada país tenha vantagem comparativa em determinados
produtos, o que confere legitimidade a teoria de David Ricardo.
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As teorias de Adam Smith e David Ricardo, explicam de forma histórica, as razões
pelas quais as nações podem obter vantagens nas transações internacionais. Desta
forma, com o passar dos anos e o incremento progressivo das transações
comerciais, as atividades de comércio exterior passaram cada vez mais a se fazer
presentes no quotidiano empresarial.
As negociações globais representam um percentual cada vez maior das
atividades mercadológicas no mundo empresarial e das atividades dos
indivíduos, dos colaboradores, dos executivos espalhados pelo mundo
afora. Os negócios internacionais tem importância crescente na atividade
econômica de grande parte das nações. Esses negócios assumiram, no
final do século, destaque muito maior do que se imaginava, principalmente
com a globalização da economia. (LUDOVICO, p. 1, 2007).

Com efeito, notam-se fortes tendências com relação à especialização do trabalho no
que concerne ás atividades ligadas ao comércio internacional. Nos últimos tempos,
as teorias econômicas sobre o mercado de trabalho corroboram com o exposto
acima e ainda dão uma maior atenção no que diz respeito à qualificação dos
trabalhadores. A partir dos anos setenta, é possível observar notáveis mudanças
tecnológicas, no que tange a produção, mas também às técnicas de administração,
especialmente aquelas relativas ás questões de recursos humanos. A tendência de
integração das economias de diferentes países em blocos econômicos é outro fator
que contribui sobremaneira para o estreitamento do comércio internacional e por
consequência, para a especialização do trabalho neste sentido.

Historicamente, a política brasileira de comércio exterior, englobou uma grande
discussão em nível nacional. Desde a primeira metade do século XIX, a
administração pública associava à política de comércio exterior, as oportunidades de
desenvolvimento econômico. Esta política esteve associada a distintos modelos de
inserção internacional por três períodos diferentes: O primeiro deles perdurou até
1930 e foi denominado como período liberal conservador; em seguida, até 1989, o
Estado Desenvolvimentista; e por último, o novo modelo de inserção liberal que
começou a se formatar a partir dos anos noventa (CERVO, 1997).

A compreensão diplomática do Brasil no século XX com relação aos diversos
padrões de comércio exterior apontou para concepções objetivas, expôs conceitos e
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instituiu opções políticas. Dentre as conclusões da pesquisa de Cervo (1997),
destaca-se a carências pelo desenvolvimento, de acordo com o pensamento
diplomático, que de um lado apoiava o liberalismo com vistas ao desenvolvimento,
mas que por outro lado, concordava com a legitimidade do protecionismo do
mercado.

Outra compreensão sobre a política de comércio exterior levava ao multilateralismo
do mercado mundial aberto, o que significou uma batalha travada pelo Brasil aos
órgãos multilaterais que controlavam o comércio internacional no pós-guerra,
submetendo-se a compreensão sobre os processos históricos de formação de
blocos econômicos. Na conclusão do autor, estes podem causar danos às normas
estáveis e dignas do comércio internacional. Cervo (1997) defende que os blocos
econômicos são, em princípio, nocivos às regras estáveis e justas do comércio
internacional. Todavia, o pragmatismo não confere aos países ou aos blocos
econômicos o direito de utilizar a integração econômica como maneira de se
defender quanto às práticas comerciais ou mesmo de promoção comercial, pelo
menos até que se concretize o ideal multilateralismo aberto em nível mundial.

Apesar das controvérsias existentes a respeito da conveniência ou não da
integração dos países em blocos econômicos, na prática, ficou comprovado que esta
é uma realidade que vem se concretizando a cada dia. Deste modo, as tendências
de integração econômica e de aumento nas transações comerciais entre países não
estão limitadas somente aos países desenvolvidos e industrializados. Compreendem
ainda economias de nações em desenvolvimento, apesar de alcançarem estes em
diferentes proporções e ainda, com atraso em relação aos países desenvolvidos.

Lovely e Richardson (2000) pesquisaram a associação entre comércio internacional
e a remuneração direta e indireta de acordo com a qualificação de trabalhadores
americanos no período de 1981 e 1992. Este estudo concluiu que os profissionais
mais qualificados tiveram maiores remunerações na indústria nos anos em que a
integração econômica com outros países foi superior, em detrimento dos
trabalhadores menos qualificados, que tiveram um decréscimo em sua remuneração
neste mesmo cenário econômico. Outra pesquisa conduzida por Arbache (2003)
enfatiza que funcionários de empresas exportadoras no Brasil têm maior qualificação
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e renda do que colaboradores de outras empresas não inseridas no contexto do
comércio internacional. Desta forma, infere-se que a indústria passou a ter uma
maior demanda por profissionais qualificados após a abertura comercial e o saldo foi
positivo, uma vez que trouxe uma maior competitividade para a indústria brasileira.

Isto posto, é inteligível constatar na bibliografia econômica moderna, estudos
científicos orientados para economias desenvolvidas. Por conseguinte, há um vasto
agrupamento de pesquisas científicas a serem investigadas sobre os países
industrializados. Há uma harmonia nesta bibliografia dos anos pretéritos, de que a
procura por profissionais pouco qualificados tem decrescido por consequência do
comércio exterior e dos avanços em tecnologia. [Katz e Murphy (1992), Bermam, e
Bound (1998), Machin (1996), Nickell e Bell (1995).]. Para alguns autores, o déficit
de demanda por trabalhadores pouco qualificados tem como principal motivo, as
inovações tecnológicas, com mínima influência da abertura comercial, [Greenhalgh,
Gregory e Zissimos (1998), Berman e Bound (1998) e Machin (1996), e
Desjonqueres, Machin e Van Reenen (1999).], Já outros estudiosos enfatizam a
importância do comércio internacional diante as inovações tecnológicas. [Wood
(1994), Sachs e Shatz (1994) e Haskel e Slaughter (1999).]. A polêmica sobre as
causas da dificuldade de mão de obra menos qualificada não será aprofundada
nesta pesquisa, uma vez que não é seu objetivo. Por outro lado, a importância aqui
é mostrar os impactos da abertura comercial, do comércio internacional e do
comércio exterior nas relações de trabalho. Esta relação entre mão de obra no
comércio internacional vai de encontro com a qualidade dos serviços oferecidos por
prestadores logísticos especializados, como é o caso do prestador de serviço em
comércio exterior.

A partir dos anos noventa, depois de um vasto período de protecionismo com seu
mercado restrito a poucas importações, as normas brasileiras de comércio exterior
sofreram fortes mudanças. A começar pela década de setenta, a economia mundial
indicava a premência por uma maior participação nas transações internacionais
entre os países. Isso se deu a partir do término da concepção da industrialização por
meio de substituição de importações (KRUEGER, 1998).
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Neste período, o modelo de comércio internacional do Brasil foi destacado por
barreiras tarifárias e não tarifárias. Era exigido depósito para as importações.
Aqueles produtos os quais existiam similares produzidos nacionalmente, passavam
por um rígido controle para a aprovação da importação. Esta rigorosidade no regime
de importações brasileiras era fundamentada pela necessidade de se manter a
estabilidade interna frente à crise do petróleo, e ainda enraizar o método de
substituição de importações. Apesar de considerado extemporâneo, em 1988 foram
adotadas as providências incipientes para que a liberação comercial brasileira fosse
possível. Azevedo e Portugal (1998) explicam quais foram estas providências:
encolhimento dos tributos incidentes para a reforma portuária, aniquilamento de
determinados regimes especiais de isenção, diminuição e a extinção do IOF sobre
importações. O objetivo da eliminação de alguns regimes de importação que
isentavam tributos era tornar a economia nacional mais competitiva.

Azevedo e Portugal (1998) indicam algumas importantes deliberações para
implantação de uma reforma, que seria considerada a segunda fase do movimento
de liberalização econômica do Brasil. Para os autores, foram estas: a continuidade
na redução gradativa das alíquotas de importação; a extinção das barreiras nãotarifárias; e a eliminação dos regimes especiais de importação, afim de expandir a
participação brasileira no mercado internacional, o que evitaria medidas de
contrapartida. Desta forma, Moura (2000), acrescenta que, como efeito da
imprescindibilidade de se regular os preços internos dos produtos passives de serem
também importados, incrementou-se a competitividade no mercado externo.

Ainda assim, o efeito do agrupamento das determinações adotadas nesta fase da
evolução da liberalização econômica, que se prolongou até o início de 1994, foi o
crescimento substancial das importações. O percentual de importações chegou a
dobrar em um pequeno intervalo de anos. Com isto a balança comercial passou a
acumular saldos deficitários a partir d 1995. Com efeito, discutem Bonelli, Veiga e
Brito (1997) e ainda Soares (2000), a política de importações representou importante
função no que diz respeito ao controle do preço dos bens importados para o
mercado interno. As alíquotas dos produtos com peso representativo na criação do
rol de preços foram reduzidas, por exemplo, para 0% ou 2%.
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Outro importante acontecimento que colaborou para precipitar o desenvolvimento da
liberalização econômica foi a implantação, em 1994, da Tarifa Externa Comum –
TEC dos países membros do bloco econômico do Mercosul. Em virtude da TEC, as
tarifas de importação de determinados segmentos da indústria, apresentaram queda
substancial (Kume, 1996). Como consequência, a partir de 1995 a política comercial
sofreu uma alteração, passando por um recuo temporário, mas com objetivo de que
se tornasse possível a diminuição dos sucessivos saldos negativos da balança
comercial. Isto fez com que o governo fosse forçado a tomar medidas de restrição
contra a entrada de determinados produtos, como automóveis, tratores e caminhões,
aumentando suas tarifas com a implantação de uma lista de exceção à TEC. Outras
medidas como a adoção de barreiras não-tarifárias também se fizeram necessárias,
uma vez que no Mercosul, devido ao acordo bilateral existente, não era viável a
alteração de tarifas. Estes percalços não impediram o andamento da liberalização
tarifária. Melo (1999), mostra que, com as contração das tarifas e a extinção de
regimes especiais, aumentou o fluxo de mercadorias entrantes no país. Conquanto,
em 1996, amenizado o efeito da crise mexicana, e frente as coações da
Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Mercosul, o país voltou a atenuar
seu processo de liberalização, determinando um prazo pra redução escalonada pra
os produtos que tiveram a alíquota aumentada em 1995. Desta forma, a partir do
ano seguinte, inexistiam relevantes restrições não-tarifarias à importação brasileira e
ainda, a tarifa média das alíquotas de importação era de 12,5%, conforme colocado
por Bonelli et al., 1997). Com o exposto pode-se concluir o êxito da liberação
comercial no Brasil que foi um processo contínuo e que caminhou de forma
relativamente rápida.

2.2.

O modelo atual da aduana brasileira

A história de um país e de sua própria aduana está diretamente ligada ao papel atual
da repartição aduaneira. Para uma melhor compreensão da aduana brasileira, se faz
necessário retroceder cinco séculos.
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A iniciativa de Portugal para se encontrar uma rota marítima para as Índias,
culminou na descoberta do que hoje é a nação brasileira. A ação portuguesa se
justificava pela viabilidade de obtenção de vantagens na comercialização das
especiarias que tinham uma grande demanda na Europa, que por sua vez não tinha
condições adequadas para produção. De acordo com Faoro (2000), “o Brasil, tal
como a Índia, seria um negócio do rei, integrado na estrutura patrimonial, gerida pela
realeza, versada nas armas e cobiçosamente atenta ao comércio”.

Com as novas terras conquistadas por Portugal, veio também a preocupação pela
defesa contra outras nações da Europa. Entretanto, inicialmente as novas terras
descobertas não aparentavam proporcionar capacidade de gerar lucros suficientes
para justificar o investimento na sua própria defesa. De forma alternativa Portugal
proporcionou a exploração do pau-brasil e o cultivo da cana de açúcar com a
aplicação de pessoas que trabalhariam nesta agricultura e concomitantemente
fariam a defesa da terra. Por conseguinte, foi instaurado o “Pacto Colonial”. Este
pacto estabelecia que a nova Colônia somente poderia comprar e vender
diretamente de Lisboa e era proibida de instalar fábricas, ficando totalmente
dependente da coroa portuguesa (SANDRONI, 1985).

Coutinho, (1966, p. 154), acrescenta ainda:
... é necessário que as colônias, de sua parte, sofram: 1) que só possam
comerciar diretamente com a Metrópole, excluída toda e qualquer outra
nação, ainda que lhes faça um comércio mais vantajoso; 2) que não
possam as colônias ter fábricas, principalmente de algodão, linho, lã e seda,
e que sejam obrigadas a vestir-se das manufaturas e da indústria da
Metrópole. (COUTINHO, 1966, p. 154).

Fausto (2002) complementa concluindo que o pacto colonial, também conhecido
como “exclusivo colonial”, implicava no monopólio do comércio internacional entre a
colônia e Portugal, no sentido que este fosse realizado exclusivamente pela
metrópole. Desta forma a coroa portuguesa obtinha vantagem em três vertentes. A
primeira, ao comprar produtos baratos. A segunda, quando vendia caro os produtos
necessários para a colônia. E a terceira quando arrecadava tributos na importação e
exportação. Neste cenário, os nativos residentes na colônia brasileira viviam em
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uma situação de extrema exploração o que gerava um clima de revolta, que motivou
as lutas pelas independências política e econômica.

Seguidos períodos de exportação de açúcar, ouro e de café e ainda importações dos
mais diversos produtos para a subsistência da colônia passaram a ocorrer de forma
frequente. O setor exportador impulsionava a economia do Brasil. O Estado
dependia essencialmente da tributação do comércio exterior, e a alfândega
representava quase que unicamente a arrecadação nacional. Desde então, as
alfândegas, atribuindo alíquotas de importação maiores ou menores vem
desempenhando até os dias atuais, importante papel na economia e no
desenvolvimento nacional.

Com o exposto, nota-se a evidência de que desde a fase de colonização do Brasil, a
atuação da aduana na arrecadação de tributos se fez presente. Por outro lado,
durante um longo período, outros tributos também coexistiram, a exemplo dos
tributos cobrados sobre o transporte de mercadorias sobre pontes e rios, cobrados
internamente. Com a criação das Capitanias Hereditárias em 1530 surgiram as
repartições aduaneiras pioneiras no Brasil. Nestas repartições incipientes, foram
introduzidas as Provedorias da Fazenda Real. Os provedores eram também os
Juízes de Alfândega. (AMED, 2000). A partir de 1549 o Estado português publicou
as normas para os provedores das Capitanias (GODOY, 1996). A partir de 1587 o
Foral da Alfândega de Lisboa outorgou as diretrizes nele contidas para que
alfândegas brasileiras pudessem operacionalizar suas importações e exportações
assim como a forma de arrecadação, os processos administrativos e as penalidades,
de acordo com as normas nele estabelecidas. Esta outorga vigorou até 1832.
(GODOY, 1996). Os tributos aduaneiros eram calculados com base em listas de
mercadorias (Portugal, 1789 apud WERNEC, 2003). Depois de passar pela vigência
de decretos instituídos pelo império português, em 1860 o decreto de número 2.647
consolidou o novo regulamento, que 16 anos mais tarde foi substituído pelo Decreto
6,272, que foi utilizado como base para a consolidação das Alfândegas e medas de
arrecadação, concebida por um servidor público para seu próprio uso, mas que em
1885 foi executada por uma circular (GODOY, 1996). Campos (1958) expõe que de
acordo com esta legislação, a aduana atuava de forma abrangente e arrecadava
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outras taxas, além de possuir embarcações para patrulha marítima bem como uma
força armada aduaneira.

Os tributos sobre as importações e sobre as exportações eram a base do erário do
império, que era dependente destas receitas as quais representavam a principal
arrecadação do Estado, entre os anos 1833 a 1893, como pode ser visto na tabela
abaixo:
Tabela 01 – Participação dos tributos aduaneiros na receita do império

Fonte: Carlucci (1997)
Durante a fase do Império, a arrecadação de tributos permaneceu dentro de uma
constante regularidade, ao ser comparado ao total da arrecadação Imperial.
Tabela 02 – Receita geral e renda do imposto de importação –
1823 a 1903

Fonte: Carlucci (1997)
Após o império e a partir de 1903, quando o Brasil já era consolidado na forma de
uma República, a legislação aduaneira foi atualizada, passando para a Consolidação
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das Alfândegas e Mesas de Arrecadação que se mantiveram em vigor até quando
foi instituído o Decreto-Lei nº 37/66, que é considerado por muitos profissionais de
comércio exterior até os dias de hoje como o “pai do comércio exterior”. A atividade
aduaneira esteve relacionada à arrecadação tributária para direitos internos até a
formação da Diretoria de Rendas Aduaneiras. Esta era ligada a direção geral da
Fazenda Nacional, que sucedeu o Tesouro Nacional, devido a Reforma
administrativa que Oswaldo Aranha, então Ministro da Fazenda, colocou em prática.
Em 1968 a autonomia extinguiu-se a partir da constituição da Secretaria da Receita
Federal (GODOY, 1996). Todas estas mudanças fizeram com que a aduana
abandonasse alguns de seus papéis anteriores, passando a dar maior ênfase aos
tributos incidentes nas importações e exportações de forma efetiva. Contudo, isto
causou um amento na multiplicidade das novas funções, em virtude da vida
contemporânea e de produtos cada dia mais inovadores e tecnicamente complexos.
Estes fatores dificultavam o conhecimento sobre os possíveis riscos que poderiam
ameaçar os consumidores brasileiros.

A arrecadação aduaneira causava ambicionado inchaço ao erário nos primórdios da
república Brasileira. Campos Sales, então presidente da república que governou
entre 1890 e 1902, na eminência de proporcionar um maior equilíbrio financeiro
vindo da politica econômica de Rui Barbosa que foi ministro da Fazendo de Deodoro
da Fonseca, agenciou com os Rotschild a reestruturação da dívida externa e para
isto, utilizou como garantia as rendas da Alfândega do Rio de Janeiro (JOFFILY,
1998; SILVA, 1992). Abreu (1990) expõe que somente a partir dos primeiros anos do
século XIX, os tributos aduaneiros incidentes sobre importações de mercadorias
retrataram menos da metade das receitas do Estado.

Joffily (1998) complementa que a política de tributos nas importações brasileiras
sofreu uma variação, a partir de 1810, quando o imposto de importação para
produtos ingleses, portugueses e de outros países eram respectivamente, 15%, 16%
e 24% respectivamente. Logo em 1811 a alíquota para importação de produtos
portugueses se igualou à dos produtos ingleses, passando também para 15%.
Pouco mais de trinta anos mais tarde, a tarifa chegou a ser elevada para 30%,
podendo chegar a 60% dependendo do produto e se houvesse similar nacional.
Estas foram consideradas tarifas protecionistas à indústria nacional. Treze anos
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depois, em 1857, em consequência da reforma de Cootegipe, as tarifas foram
reduzidas. A redução ainda evoluiu três anos após, na reforma de Silva Ferraz. A
partir de então a arrecadação passou por momentos de queda, de tal forma que em
1987 a contribuição do imposto de importação para o erário refletia inexpressivos
três por cento do total da arrecadação do Estado. Abreu (1990) mostra em sua obra,
por meio do gráfico 01 a decadência da arrecadação da república brasileira, em um
período de 90 anos.

Gráfico 01 – Participação do imposto de importação na receita da república
(1889-1988)
Fonte: Abreu (1990)
A partir da transformação da natureza e consequente desenvolvimento do tributo
aduaneiro, evidenciados pela presente situação da economia mundial com advento
da globalização e da formação de blocos econômicos, as aduanas passam a
conviver com novas questões que influenciam nas formas de suas administrações,
deixando no passado a legitimidade de órgãos aduaneiros essencialmente
arrecadadores de tributos. Por outro lado, por muito tempo o Brasil perdurou como
colônia e a alfândega protegia os interesses da metrópole. Por isto existem ainda
resquícios de características da função aduaneira de proteção à sociedade. A
história da aduana brasileira explica em parte os traços de uma economia ainda
incipiente no que diz respeito à industrialização, a tecnologia e a agregação de valor
aos seus produtos. O reflexo desta característica inicial puramente arrecadadora
pode ser percebido na atual conjuntura econômica do país, ainda baseada na
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produção de produtos primários. A mudança deste cenário tem sido atualmente, um
grande desafio para o poder público.

2.3.

Órgãos intervenientes no comércio exterior brasileiro

Conforme visto no capítulo anterior, desde fase de formação da aduana brasileira, já
havia a preocupação com a segurança das indústrias, da economia e da sociedade
nacional como um todo. Desta forma, fez-se necessário a implementação de vários
órgãos, alguns exclusivos e outros com funções próprias destinadas a questão do
comércio exterior.

2.3.1.

Conselho monetário nacional

Fundado a partir da Lei. 4.595/64 o Conselho Monetário Nacional é responsável pela
manutenção do valor externo da moeda nacional assim como a equidade da balança
de pagamentos e das contas externas. Para cumprir as determinações a ele
delegadas, este conselho elabora diretrizes e normas para regular a política cambial
e as operações de câmbio. É também o órgão regulador do corretor de câmbio,
fundamentado pela Lei 4.728/65 e Lei 5.601/70 (RATTI, 2001).

Bizelli e Barbosa (1997, p. 37) resumem a função d o Conselho Monetário Nacional
quando colocam que sua finalidade é “formular a política da moeda e do critério
objetivando o progresso econômico e social do País.”

Contudo, é impotente saber que este conselho é formado pelo Ministério da
Fazenda, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão juntamente com o
presidente do Banco Central do Brasil. Com o exposto pode-se concluir que o Banco
Central do Brasil, tem a função de uma secretaria executiva do Conselho Monetário
Nacional.
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2.3.2.

Banco Central do Brasil

Nomeado para regular o mercado de cambio, o Banco Central do Brasil – BACEN,
determina que a entrada de moeda estrangeira na economia somente deve ocorrer
mediante conversão, de acordo com a moeda circulante no mercado interno, o Real
(BACEN, 2006). Ratti (2001) explica que o Banco Central é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério da Fazenda. Sua função é controlar capitais estrangeiros,
servir de depósito de moedas estrangeiras, reservas oficiais de ouro e de direitos
especiais de saque. Também pode emitir autorizações a outras instituições
financeiras de direito público ou privado, fiscalizando e organizando as atividades
dos operadores de câmbio. Outra importante função do Banco Central do Brasil é
atuar como regulador do mercado cambial para proporcionar a estabilidade da
balança de pagamentos e o equilíbrio das taxas de câmbio.

Bizelli e Barbosa (1997) complementam outras funções que podem ser atribuídas ao
Banco Central do Brasil, tais como a emissão de moeda em papel ou moeda
metálica e o controle de capitais estrangeiros.

2.3.3.

Câmara de Comércio Exterior

Criada para coordenar as políticas e as operações de comércio exterior de bens e
serviços, a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX está fundamentada pelo decreto
1.386/95 que determina que as ações advindas da administração pública federal
ligadas ao comércio exterior, devem estar subordinadas ao deferimento desta
câmara.

33

2.3.4.

Secretaria de Comércio Exterior

Subordinada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –
MDIC, a Secretaria de Comércio Exterior – SECEX tem como principal atribuição, a
formulação de programas específicos e propostas para regulação do comércio entre
outros países. A análise sobre o fluxo de comércio, a operacionalização de acordos
internacionais, a implementação de mecanismos de defesa comercial e ainda
investigar e apoiar exportadores sobre retaliações de outros países. Para cumprir
estas determinações,

esta secretaria conta com

departamentos,

como

o

departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX, o Departamento de
Negociações Internacionais – DEINT, o Departamento de Defesa Comercial –
DECOM e o Departamento de Políticas de Comércio Exterior – DEPOC. Por estes
departamentos, a SECEX pode, dentre várias funções citadas por Werneck (2003):
controlar as operações de comércio exterior, intervir nas decisões sobre a
participação do Brasil em acordos ou convênios internacionais.

2.3.5.

Receita Federal do Brasil

Conforme estudado no capítulo anterior, Ratti (2001) coloca que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em sua função aduaneira, tem como principal atribuição a
arrecadação de tributos e a fiscalização se os benefícios eventualmente concedidos
estão sendo aplicados da forma correta de forma que não cause evasão de divisa
aos cofres públicos. Contudo, soma-se a colocação de Ratti (2001) os construtos de
Bizelli e Barbosa (1997) que entendem como atribuições da Receita Federal do
Brasil: o planejamento, supervisionamento e a coordenação das atividades
relacionadas com a administração tributária; a aplicação da legislação fiscal da sua
área de atuação, na forma de decretos e outros atos normativos; o estudo das
consequências da execução da política tributária, na economia do país; o
acompanhamento, a coordenação e a consolidação das receitas administrativas,
fazendo com que seja subsidiada a proposta orçamentária da união; a condução de
ações para a compatibilização da receita auferida de acordo com o provisionamento
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financeiro da união; o desenvolvimento de sistemáticas para o efetivo fluxo de
informações econômicas e tributárias; o acompanhamento técnico aos sistemas
eletrônicos de dados, fundamentais para a realização de suas atividades; realizar o
julgamento de processos fiscais; a manutenção de relações com outros órgãos do
governo federal, com objetivo de integrar o sistema tributário internacional e por
último; o gerenciamento do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de fiscalização.

No âmbito do comércio internacional a Secretaria da Receita Federal está
estruturada em unidades centrais como as delegacias da Receita Federal, as
inspetorias estas alfandegas situadas nos portos, aeroportos e pontos de fronteiras,
e outros locais alfandegados em zonas secundárias, atuando diretamente no
despacho aduaneiro de importação e exportação.

Além destes órgãos, outros também têm funções específicas na importação de
produtos, de acordo com sua classificação. Podem ser citados a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, a Agência Nacional de Petróleo – ANP, o Ministério do
Exército – ME, o Departamento de Polícia Federal – DPF, o Instituo Brasileiro de
Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, dentre diversos outros
órgãos que podem intervir nas transações internacionais.

2.4.

Logística e gerenciamento de cadeias de suprimentos

Desde os primórdios tempos o ser humano se aglomera em regiões distintas,
formando tribos, vilarejos, povoados e cidades. Estes aglomerados de pessoas
necessitam de diferentes recursos para sobrevivência de seus membros. De acordo
com a evolução da humanidade, estas necessidades vão se tornando ainda mais
complexas e variadas. Algumas civilizações migravam de tempo em tempo, quando
a humanidade ainda não dominava técnicas avançadas de agricultura.

As

civilizações mais primitivas viviam em uma suposta autossuficiência, consumindo
somente aquilo que se conseguia produzir. No entanto, com o desenvolvimento de
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novas tecnologias, o surgimento de novos bens e produtos e o incremento das
necessidades individuais e coletivas, as populações passaram a ter a necessidade
de transformar, armazenar e transportar estes bens, até porque diferentes regiões
se especializavam em diferentes produtos. Com o passar dos tempos, esta
movimentação, armazenagem e transformação de produtos passou a ser objeto de
maior atenção de estudiosos e alguns termos teóricos foram associados.

Os termos tratados no título deste capítulo são utilizados normalmente em diversas
situações no quotidiano empresarial e até mesmo pessoal, muitas vezes de forma
equivocada. Para um melhor entendimento é necessário primeiro ter o conhecimento
teórico daquele termo que é o mais abrangente, ou seja, o termo: “Gerenciamento
da Cadeia de Suprimento” no qual está inserido o conceito de logística. Há uma
linha tênue entre estes construtos teóricos e, portanto, nesta pesquisa entende-se
ser importante logo enfatizar as diferenças: uma cadeia de suprimentos não se
refere apenas a operações entre dois estágios, como por exemplo, cliente e
fornecedor. A cadeia de suprimentos engloba todo o processo e todos os estágios
envolvidos, direta e indiretamente, no fornecimento de produtos e serviços, desde a
origem até o ponto de consumo (CHOPRA e MEINDL, 2003). Isto significa dizer que
atividades acessórias envolvidas no processo de suprimentos, são também objeto
de estudos das cadeias de suprimentos. Desta forma, não só as operações
propriamente ditas, mas também marketing, finanças e serviços são, por exemplo,
funções inerentes à cadeia de suprimentos.

Um dos primeiros conceitos do termo logístico vem do meio militar. Alguns
dicionários trazem o conceito de logística como

“Parte da arte militar que trata

do apoio as tropas no que diz respeito à alimentação, municiamento, saúde,
transportes, etc.”7. Contudo, esta definição não contempla as necessidades das
empresas. Neste sentido, o conceito mais amplo e adequado no contexto das
empresas, é o indicado pelo Council of Logistics Manegement – CLM: “Processo de
Planejamento, implantação e controle de fluxo eficiente e eficaz de mercadorias,
serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes” (BALLOU, 2006).
7

PRIBERAN (http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=logística acesso em 30/03/2013
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Este conceito deixa claro que logística é muito mais que um simples processo de
transporte e armazenagem de carga.

No entanto, para se chegar ao construto anteriormente discutido, ou seja, o de
Cadeias de suprimentos, faz-se necessário ampliar ainda mais o conceito logístico.
Para Ballou (2006 p. 28), o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos compreende:

A coordenação estratégica sistemática das tradicionais funções de negócios e das
táticas ao longo destas funções de negócios no âmbito de uma determinada
empresa, e ao longo dos negócios no âmbito da cadeia de suprimentos, com
objetivo de aperfeiçoar o desempenho ao longo do prazo das empresas
isoladamente e da cadeia de suprimentos como um todo.

Sendo assim conclui-se que Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos é o
planejamento e gestão de todas as atividades envolvidas em identificar
fornecedores, comprar, fabricar e inclusive gerenciar as atividades logísticas o que
inclui a também a coordenação dos parceiros do canal sejam eles fornecedores,
intermediários, provedores de serviços ou os próprios clientes. Comparando os
conceitos de Logística e Gerenciamento de Cadeias de Suprimentos, percebe-se
que na verdade, a logística é uma das áreas do Gerenciamento da Cadeia da
Suprimentos, estando portanto, nela inserido.

FIGURA 01 – Logística x Cadeia de Suprimento
Fonte: http://www.ecursosgratuitos.com/2012/03/mba-emlogistica-e-supply-chain.html. Acesso em 30/05/2013.
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FILHO, (2001 p. 3) traz o conceito de logística adaptado após o encontro
internacional da organização do Council of Logistics Management – CLM,
acontecido em Toronto, no Canadá em outubro de 1999:
Logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja,
implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de bens,
serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de
consumo, visando atender aos requisitos dos consumidores.

Com esta citação o autor reforça e confirma a idéia que a logística é parte do
processo da cadeia de suprimentos. Desta forma, concluí-se que os serviços em
comércio exterior é um serviço relacionado ao gerenciamento da cadeia de
suprimentos uma vez que, conforme discutido anteriormente nesta pesquisa, ele
trata do fluxo de informações relacionadas ao processo de logística internacional.

2.5.

Serviços logísticos

Devido ao fato de a prestação de serviço ser um evento obscuro, é abordada pelos
pesquisadores de diferentes formas. Kotler (1998, pg 412), define o serviço como
“qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que seja
essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada”. A ligação da
prestação de um serviço um produto tangível é algo aceitável. Isso implica que pode
estar ou não ligada a algo concreto. Figueiredo et al.(2003), complementam que o
serviço é algo intangível que comumente, mas não obrigatoriamente, se posiciona
entre o cliente e o executor do serviço assim como seus recursos. Já Fitzsimmons e
Fitzsimmons (2000), criaram uma construção teórica que associa três setores da
economia: o primário, o secundário e o terciário. Este último setor representa os
serviços e conforme os autores, é dividido em cinco subcategorias:

a) Serviços empresariais: representado pelos serviços de consultoria, os financeiros
e serviços bancários;

b) Serviços comerciais: onde se encontram os serviços do varejo, os de manutenção
e os consertos;
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c) Serviços de infraestrutura: são aqueles básicos, tais como serviços de
comunicações e transporte;

d) Serviços sociais / pessoais: nesta categoria se enquadram os serviços prestados
pelos restaurantes e os serviços de saúde;

e) Administração pública: Os serviços educacionais e demais serviços prestados
pelos órgãos do governo, são enquadrados nesta subcategoria. Nela se enquadram
também os serviços públicos prestados aos importadores e exportadores pelas
repartições aduaneiras nos portos, aeroportos, zonas de fronteira e inclusive nos
portos secos instalados em zonas secundárias pelo território nacional.

Nesta dissertação são abordados os serviços empresariais e os de administração
pública, uma vez que os serviços logísticos, nos quais estão contidos os serviços em
comércio exterior, tratam inclusive da intermediação entre as empresas importadoras
e exportadoras de um lado e, de outro, os órgãos públicos intervenientes no
comércio exterior.

Desta forma, quando se trata de logística, os serviços ao cliente são considerados
um componente da logística. CHOPRA e MEINDL, (2003, p. 26) propõe que as
funções tradicionais de pesquisa e desenvolvimento, marketing, vendas, operações,
distribuição e serviço ao cliente, suportados por finanças, contabilidade, tecnologia
da informação e recursos humanos, gerenciam e alcançam os fluxos do fornecedor,
de seus fornecedores até os clientes dos clientes, no intuito de prover valor e
satisfazer o cliente.
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FIGURA 02 – Cadeia de valor na empresa
Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2003, p.26).
Mentzer et all (2001), corroboram com Chopra e Meindl (2003) quando colocam que
a cadeia de suprimentos deve refletir uma coordenação sistêmica entre as funções
tradicionais de negócios e as táticas da empresa, que permitem essas funções tanto
dentro da empresa quanto entre os negócios da empresa com sua cadeia de
suprimentos,

com

o objetivo de melhorar a

performance das

empresas

individualmente e da cadeia de suprimentos de forma geral.

Destarte, as funções de marketing e vendas, pesquisa e desenvolvimento,
previsões, produção, compras, logística, tecnologia da informação, finanças e
serviço ao cliente, permeiam os fluxos logísticos entre as empresas da cadeia de
suprimentos.
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FIGURA 03 – Modelo de Gerenciamento da cadeia de Suprimentos
Fonte: Adaptado de Mentzer et all (2001).
Mentzer et al. (2004) concluem, após um estudo detalhado, que o papel da logística
é encurtar as fronteiras mediante as capabilidades da demanda e da coordenação
de suprimentos, capabilidades que as firmas necessitam para criar valor e satisfação
ao cliente. A contribuição da logística para que as empresas possam obter a
vantagem competitiva é significativa em termos de eficiência (liderança em custos) e
de efetividade (serviço ao cliente). As capabilidades da logística para obtenção de
vantagem competitiva também incluem a interface do gerenciamento da demanda
(baixos custos de suprimentos e de distribuição) e gerenciamento da informação
(compartilhamento da informação via tecnologia de informação e conectividade).

Encurtar o fluxo logístico é enfatizar, de acordo com Christopher (1998), a adoção
dos princípios just-in-time na entrega e na fabricação, de forma a levar os produtos
rapidamente ao mercado desejado. Em complemento, Bowersox e Closs (1997)
defendem a coexistência de medidas funcionais e de processo. Para os autores a
medida da eficiência e a eficácia de performance total da logística devem ser
avaliadas por meio da combinação de métricas relacionadas tanto aos processos
quanto às funções. Em relação à perspectiva da cadeia de suprimentos, Bowersox e
Closs (1997), expõem que não existe ainda um grupo uniforme de métricas comuns
a todas as organizações da cadeia de suprimentos, mas este grupo está emergindo.
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Bowersox e Closs (2011) complementam que, para atribuir o nível de serviço básico,
é conveniente ser realista em termos de expectativas e necessidades dos clientes.
Afirma ainda que a incapacidade em atender consistentemente a um objetivo alto e
não realista de serviço básico, pode resultar em mais problemas operacionais e nas
relações com os clientes, em detrimento de objetivos menos ambiciosos que
poderiam ser atingidos desde o início. Comprometimentos não realistas com
serviços em comércio exterior podem também diluir a capacidade de uma empresa
em satisfazer pedidos especiais de clientes com grande potencial.

Tendo isto em vista, nota-se a importância em se medir o desempenho dos serviços
logísticos e os serviços especializados dentro do contexto da logística, tal como o
serviço em comércio exterior. Bowersox e Closs (2001) relatam que as empresas
necessitam mensurar o desempenho internamente comparando as atividades com
as metas e focando as seguintes características: custo, serviço ao cliente, medidas
de produtividade, mensuração de ativos e qualidade. Além disso, externamente
deve-se também entender e manter a perspectiva orientada para o cliente,
analisando sua percepção e fazendo o benchmarking das melhores práticas.

Para Ballou (1993) medir o desempenho logístico oferecido ao cliente constitui o
elemento-chave no desenvolvimento de estratégias logísticas. Conforme o autor isto
se explica pelo fato de que a mensuração do desempenho no ciclo de pedido a partir
do momento em que este é solicitado até a entrega em perfeitas condições aos
clientes, gera estatísticas sobre a velocidade e confiabilidade das ordens, fazendo
com que seja possível uma avaliação sobre a satisfação dos clientes e as suas
necessidades.

Johnston (2002) apresenta quatro propósitos para a adoção da mensuração. O
primeiro deles é a comunicação transparente das metas. Em segundo lugar o
propósito de motivar. Esta motivação pode criar hábitos mentais que influenciam o
comportamento dos funcionários. O terceiro propósito para a adoção de mensuração
do desempenho dos serviços logísticos é o de controlar para fornecer o feedback
desejado pelo cliente. Por último e considerado como propósito resultante, vem a
melhoria. A mensuração do desempenho possibilita as empresas, em especial
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aquelas prestadoras de serviços logísticos, estarem sempre voltadas para ações
que as impulsionam para a constante melhoria.

Obter um bom sistema de monitoramento de desempenho, segundo Hijjar, Gervásio
e Figueiredo (2005), é essencial para o gerenciamento das atividades logística. A
mensuração de desempenho é uma das mais importantes técnicas que podem ser
utilizadas pelas empresas para verificar se os objetivos estabelecidos estão sendo
atingidos, ajudando na melhor aplicação dos recursos destinados à logística.
Realizar este monitoramento é indispensável, quando as atividades relacionadas à
logística vêm sendo reconhecidas mundialmente como de grande importância para a
obtenção de valor para o cliente.

Antes de implementar indicadores de desempenho, a organização precisa
segmentar o nível de serviço desejado pelo cliente, pois clientes são diferentes e a
satisfação para um determinado segmento pode significar a insatisfação para outros
segmentos. Chopra e Meindl (2003) preconizam que, para se alcançar o equilíbrio
estratégico, as empresas devem primeiramente definir uma determinada estratégia
competitiva. Esta estratégia competitiva significa exatamente definir qual o nível de
serviços logísticos a empresa se propõe a atender. Desta forma a cadeia de
suprimentos pode ser segmentada em virtude do nível de serviço desejado pelos
seus clientes. Os autores concluem que a estratégia da cadeia de suprimentos deve
ser elaborada de acordo com a estratégia competitiva. Uma cadeia de suprimentos
projetada para ser mais responsiva, ou seja, pra atender a demandas por serviços
logísticos além daqueles esperados por seu segmento, estará consequentemente
em desequilíbrio estratégico. Por outro lado, uma empresa ou mesmo uma
determinada cadeia de suprimentos projetada para ser mais eficiente e
consequentemente menos responsiva do que as necessidades por serviços
logísticos almejadas pelos clientes de seu segmento, estará da mesma forma em
desequilíbrio, podendo ser consequentemente fadada ao fracasso.

Como discutido no capítulo 1 desta dissertação, os serviços em comércio exterior
são considerados parte dos serviços logísticos, que tratam principalmente do fluxo
de informações.
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Para delinear os atributos de qualidade em serviços logísticos, esta dissertação traz
uma série de indicadores ou componentes do serviço logístico de autores clássicos
da administração, que serão analogamente adaptados para o estudo de caso em
questão. Dentre os autores e suas teorias, destacam-se:
QUADRO 01 – Bibliografias vis a vis serviços logísticos
Lambert e Harrington (1989)

Harrington, Lambert e Christopher
(1991)

Holcomb (1994)

Bowersox (1996)

Harding (1998)

Mentzer, Flint e Kent (1999)

Fleury e Silva
(In Fleury et alii 2000)

1. Habilidade em atender data prometida
2. Acurácia no atendimento de pedidos
3. Informação antecipada na ocorrência de atrasos
4. Ações imediatas com reclamações
5. Troca de informações
6. Duração dos lead times prometidos
1. Lead time
2. Variações em lead-time
3. Pedidos completos
4. Quantidade de discrepâncias
5. Valor de compra
1. Tempo do ciclo do pedido
2. Entregas no prazo
3. Informações sobre o pedido
4. Pedidos completos
5. Opções especiais de entrega
6. Controle de avarias
7. Entrega unitizada
1. Disponibilidade
1.1 Freqüência de faltas
1.2 Índice de disponibilidade
1.3 Expedição de pedidos completos
2. Performance operacional
2.1 Velocidade
2.3 Consistência
2.4 Flexibilidade
2.5 Falhas e recuperação
3. Confiabilidade
1. Pessoal
2. Cotações de preço
3. Qualidade do atendimento do pedido
4. Ciclo de entrega do pedido
5. Serviço de atendimento após colocação do pedido
6. Faturamento
7. Serviços e políticas de crédito
1. Qualidade das informações
2. Processamento de pedidos
3. Liberação das quantidades dos pedidos
4. Pontualidade (tempo do ciclo e consistência)
5. Acurácia do pedido
6. Qualidade do pedido
7. Condições do pedido
8. Sistema de recuperação de discrepâncias
9. Qualidade do pessoal de contato.
1. Disponibilidade de produto
2. Tempo de ciclo do pedido
3. Consistência do prazo de entrega
4. Freqüência de entrega
5. Flexibilidade do sistema de entrega
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6. Sistema de recuperação de falhas
7. Sistemas de informação de apoio
8. Apoio na entrega física
9. Apoio pós-entrega

Ballou (2001)

1. Elementos de pré-transação:
1.1 Declaração escrita da política
1.2 Declaração nas mãos dos clientes
1.3 Estrutura organizacional
1.4 Flexibilidade do sistema
1.5 Serviços técnicos
2. Elementos de transação
2.1 Nível de falta de estocagem
2.2 Habilidade com pedidos em aberto
2.3 Elementos do ciclo do pedido
2.4 Tempo
2.5 Transbordo
2.6 Acurácia do sistema
2.7 Conveniências de pedido
2.8 Substituição de produto
3. Elementos de pós-transação
3.1 Instalação, garantia, alterações, reparos, peças de
reposição
3.2 Rastreamento do produto
3.3 Reclamações, queixas dos clientes
3.4 Embalagem do produto
3.5 Substituição temporária do produto durante o reparo

Fonte: Adaptado de (Lambert, 1993)

Os componentes dos serviços logístico apresentados no quadro acima serão
aplicados neste estudo sendo necessário aprofundar a compreensão de cada um
dos indicadores e sua aplicabilidade no contexto das empresas prestadoras de
serviço em comércio exterior. Ao considerar os componentes dos serviços logísticos
disponíveis na literatura, se fez necessário selecionar os mais importantes e aqueles
serviços passíveis de adaptação para a realidade dos serviços em comércio exterior.
Não obstante, dentre as teorias apresentadas pelos diversos autores, nota-se uma
redundância no que diz respeito aos componentes de serviços logísticos. Desta
forma, os componentes que foram considerados na presente pesquisa foram:

1. Cumprimento de prazos
2. Acurácia nos processos de importação
3. Sistema de recuperação de falhas
4. Follow Up
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5. Preço dos serviços
6. Disponibilidade e flexibilidade.

2.5.1.

Cumprimento de prazos

O primeiro indicador abordado é a capacidade do prestador do serviço logístico em
atender na data prometida, ou no prazo desejado pelo cliente. No contexto dos
serviços de comércio exterior, o atendimento no prazo depende de uma série de
fatores externos que interferem diretamente no serviço prestado. Estes fatores
variam desde greves, condições climáticas, fatores da natureza, até a variação de
procedimentos administrativos adotados na exportação pelos diferentes países.
Devem-se considerar também as políticas brasileiras de comércio exterior adotadas
pelo governo para a proteção da indústria nacional ou mesmo da população. Além
disto, a própria falta de recursos ou de infraestrutura, interfere diretamente na
qualidade dos serviços do prestador de serviços de comércio exterior.

Na importação, a atividade aduaneira exercida pelos prestadores de serviços em
comércio exterior exerce influência direta no ciclo do pedido do cliente, uma vez que
a liberação alfandegária é um fator determinante no tempo. Para BOWERSOX e
CLOSS, (2011 p. 73). “A coordenação no tempo, do ciclo de atividades, tem relação
direta com as necessidades de estoque. Normalmente, quanto mais rápido é o
desempenho planejado, menor é o nível de investimento em estoque por parte dos
clientes”. Esta colocação reforça a idéia de que o atendimento do cliente dentro do
prazo solicitado é uma importante dimensão de atributo de qualidade para os
clientes. Mostra ainda que interfere na competitividade e no custo do cliente,
principalmente quando este está em um estágio intermediário da cadeia de
suprimentos.

BALLOU (2006, p. 99), vai ao encontro com o que foi preconizado por BOWERSOX
e CLOSS, (2011 p. 73), ao mencionar em sua citada obra, que outras atividades
acessórias, dentre elas a preparação de documentos de embarque, carregamento
na origem e o descarregamento no destino são importantes componentes do ciclo
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do pedido. Em operações globais, deve-se incluir neste ciclo do pedido a atividade
de despacho aduaneiro na importação que hoje, principalmente no Brasil, é ainda
algo burocrático e demorado.

Com o passar do tempo e a evolução das transações logísticas, os mercados
industriais tem exigido cada vez mais fornecedores que ofereçam um menor tempo
para entrega dos pedidos. Para Christopher (1998), existem três fatores de pressão
nos mercados sensíveis ao tempo. Um deles é a redução dos ciclos de vida dos
produtos. Esta redução faz com que as empresas exijam cada vez mais um lead
time reduzido, pois, do contrário, poderá sofrer a obsolescência dos seus produtos e
a depreciação com consequente perda de competitividade. Outro fator é o esforço
para manter estoques cada vez mais reduzidos. O fato de haver pressões por parte
das diretorias financeiras por fluxos de caixa cada vez mais justos faz com que a as
empresas busquem uma redução da aplicação de recursos financeiros em estoque.
Com isto o tempo de entrega dos produtos deve ser cada vez mais reduzido e, em
um cenário de transações internacionais, a excelência nos serviços aduaneiros se
torna algo essencial. Mercados altamente voláteis com previsões de venda que são
pouco confiáveis é o terceiro e último fator mencionado por Christopher (1998). Com
os mercados suscetíveis a entrada de novas marcas e novos produtos, a incerteza
da demanda faz com que os lead times se torne cada vez maiores. Esta
instabilidade da demanda e a dilatação dos lead times são atenuadas quando se
tratam de cadeias de suprimentos globais. A respeito desse assunto Fleury (2000)
complementa que entregas mais frequentes, cumprimento de prazos, disponibilidade
de mercadoria e informações sobre pedidos são alguns dos atributos cada vez mais
valorizados pelos clientes que compõem o imenso leque de possibilidades de
prestação do serviço logístico para vantagem competitiva.

No entanto, com relação às medidas de tempo, a principal preocupação das
empresas é com o lead time. Segundo Christopher (2007), o lead time do ponto de
vista do cliente é aquele que decorre entre o pedido e a entrega e para o fornecedor.
Tão importante quanto o tempo entre a colocação do pedido e sua entrega é o
tempo que se leva para converter um pedido em dinheiro e, consequentemente, em
fluxo de caixa. Desta forma o lead time é, de fato, o tempo total em que o capital de
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giro é utilizado, desde a compra dos materiais, até o momento em que é recebido o
pagamento do cliente.

Harrison e Hoek (2003) trazem ainda que a mensuração do tempo relacionado às
tarefas da cadeia de suprimentos proporciona benefícios internos e externos. Os
externos incluem a diminuição do tempo de ciclo geral, tornando possível fornecer
um atendimento mais rápido. Esta redução do prazo no ciclo geral torna possível um
ganho de vantagem competitiva frente aos concorrentes. Já as vantagens internas
incluem menores ciclos nos fluxos de caixa, desta forma liberando capital de giro e
reduzindo a intensidade dos ativos da cadeia de suprimentos. Outro benefício
interno citado por Harrison e Hoek (2003) é a diminuição dos estoques e a
necessidade de armazenagem. Esta diminuição no estoque pode acelerar os
tempos de rotatividade do trabalho em progresso e dos estoques propriamente dito.

Fleury, Wanke e Figueiredo (2006) complementam que entregas mais frequentes,
cumprimento de prazos, disponibilidade de mercadoria e informações sobre pedidos
são alguns dos atributos cada vez mais valorizados pelos clientes que compõem o
imenso leque de possibilidades de prestação do serviço logístico para vantagem
competitiva. O nível de serviço está em crescente sofisticação exigindo mais das
empresas, que por sua vez contratam fornecedores e prestadores de serviços
especializados com competências essenciais ao tipo de serviço e com tecnologia da
informação apropriada. Esta parceria proporciona vantagens aos prestadores de
serviço e à empresa tomadora.

2.5.2.

Acurácia nos processos de importação

Em um estudo dirigido por Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1985) observou-se pelo
meio da análise quantitativa, qualitativa e comparativa de uma série de dimensões
de qualidade em serviços que cinco delas se apresentam como essenciais para a
manutenção da qualidade. Estas dimensões são a rapidez, a clareza e exatidão, a
segurança nas informações, que envolvem inclusive dados financeiros, a
simplicidade no processo e o acesso a informação.
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Nota-se então que dentre as dimensões apontadas na pesquisa como essenciais
pode ser encontrada a acurácia que, segudo os autores, significa um fluxo de
informações claras e precisas de forma a evitar que as mesmas estejam incompletas
e que os serviços sejam realizados de forma incorreta.

Uma das três estratégias guiadas por Bowersox e Closs (2001) para definição do
serviço ao cliente é o atendimento perfeito do pedido. Isto significa um nível de
serviço básico executado sem divergências ou erros, com um nível máximo de
disponibilidade, de desempenho operacional e também de confiabilidade. Para os
autores estes serviços perfeitos são prestados a clientes selecionados para adquirir
e manter a posição de prestador preferencial de serviços.

O desempenho operacional consiste na competência logística no âmbito do ciclo das
atividades na gestão de materiais. Esses indicadores de desempenho medem,
dentre outros componentes, a consistência nos serviços de entrega aos clientes.
Nos serviços em comércio exterior esta consistência deve ser entendida como a
exatidão no fluxo de informações entre o tomador e o prestador de serviço e
principalmente os órgãos governamentais intervenientes no comércio exterior.

Bowersox e Closs (2001) complementam ainda que o atendimento do serviço
perfeito exige a capacidade da prestação do serviço ao cliente, em termos de
disponibilidade e desempenho operacional para sincronizar atividades e sempre
atingir as metas almejadas com relação aos serviços logísticos, desde o
recebimento do pedido até a entrega da mercadoria, incluindo o faturamento sem
erros. Uma das medidas mais utilizadas no atendimento do serviço perfeito segundo
Christopher (2007) é a on-time-full (OTIF). O autor explica o termo como sendo
entrega no prazo (on time) e de forma completa (in-full), desta forma atendendo
todas as especificações e sem erros (error-free).

Um índice geral de realização do cliente agrega outras dimensões além de
puramente a qualidade. Uma empresa que realiza toda a operação logística livre de
erros e avarias pode alcançar um índice de satisfação baixa pelos seus clientes se,
para isso, requeira o dobro do tempo desejado pelo cliente para o processamento
dos seus pedidos.
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A contribuição de Novack e Thomas (2004) para o conceito de pedido perfeito
emerge como uma nova fase no desenvolvimento da medida do desempenho
logístico. Para os autores, o serviço perfeito engloba uma série de dimensões de
qualidade, dentre elas podem-se citar a acuracidade do pedido, baixa taxa de avaria
e entregas no prazo. Novack e Thomas (2004) mencionam um estudo da Michigan
State University, em 1995, que concluiu que empresas internacionalizadas não
focam apenas no desempenho interno, que tradicionalmente é voltado para custos,
mas principalmente para a performance externa, orientada para o consumidor e que
está relacionada com o nível de satisfação de suas necessidades.

Desta forma pode-se concluir que o pedido perfeito representa a dimensão final de
qualidade nas operações logísticas. Representa a medida da eficácia de toda a
logística da cadeia integrada e não somente das funções isoladas (BOWERSOX e
CLOSS, 2001). Considerando então este construto proposto pelos citados autores,
diversas dimensões de qualidade em serviços devem ser associadas a cada pedido.
Se uma ou mais destas dimensões não atingir a performance necessária para
atender a necessidade do cliente, neste caso o pedido não poderá ser considerado
perfeito (NOVACK e THOMAS, 2004). Bowersox e Closs (2001) discutem ainda
sobre outras variáveis como possíveis razões para um pedido imperfeito. Elas são
apresentadas na tabela a seguir.
QUADRO 02 – Razões para um pedido imperfeito

Fonte: Bowersox e Closs (2001)
Como resultado dos entraves para se chegar à perfeição dos pedidos, a prática de
se alcançar a desejada perfeição significa um grande desafio para as empresas.
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Este desafio é atenuado quando as operações logísticas extrapolam as fronteiras
passando para o foco global, em cadeias de suprimentos internacionalizadas.
Bowersox e Closs (2001) demonstram que as organizações de maior sucesso em
logística trazem como resultado uma performance de pedidos perfeitos variando
entre 55% e 60% ao passo que maioria das empresas que atuam diretamente com
serviços logístico reportam resultados inferiores a 20% de pedidos perfeitos.

Este capítulo leva a uma conclusão relacionada ao nível de serviço oferecido ao
cliente. Este nível é composto por uma série de medidas de desempenho que
abrangem elementos diversificados e que, de acordo com cada segmento de cliente,
podem variar de organização para organização. Desta forma, os clientes tem a
percepção do sucesso da logística a partir do momento que atingem uma série de
objetivos relacionados à entrega do produto. Essa percepção aparece na tradicional
definição de logística, considerada por muitos um clichê, pois, pode ser encontrada
na maioria das publicações que abordam o conceito. A referida definição é a de que
a logística está relacionada aos serviços que disponibilizam o produto certo, para o
consumidor certo, na quantidade certa, na condição certa, no lugar certo, no tempo
certo e no custo certo. O conceito do pedido perfeito é uma forma encontrada pelos
teóricos para se reunir o serviço logístico em uma única métrica. O serviço perfeito é
uma medida mais realista do nível de serviço ao cliente de uma organização.

2.5.3.

Sistemas de recuperação de falhas

Na importação, a imprevisibilidade pode ter uma consequência ainda maior
considerando que a fiscalização aduaneira tem um maior rigor na entrada de
mercadorias em território nacional. Erros ou omissões nas declarações aduaneiras
podem causar consequências que podem ensejar em multas e atrasos fazendo com
que os lead times dos processos sejam prejudicados.

A pressão que recebem para cumprir prazos, a manipulação de um enorme número
de itens, a falta de especialização de mão de obra e a deficiências no entendimento
do que significa qualidade de um serviço, levam as empresas a repensarem como
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devem mensurar todas as atividades envolvidas para uma correta logística
internacional de seus produtos.

Com isto, a completa ausência de erros ou falhas nos pedidos, nos processos
logísticos ou em processos de importação é uma utopia. Desta maneira, as falhas
devem sempre ser consideradas pelas empresas e a forma com que elas vão tratar
estas falhas pode significar um diferencial competitivo.

Grönroos (1995) define que a percepção de um cliente quanto ao nível de qualidade
relacionado ao serviço é determinado pela variação entre o nível de qualidade
esperado na contratação do serviço antes que este aconteça, a experiência durante
a execução do serviço e por último, porém não menos importante, a avaliação do
nível de qualidade após a entrega do serviço. Nas situações em que a entrega do
serviço não alcança o nível de qualidade almejado pelo cliente, significa que existe
um problema ou uma falha na prestação do serviço. A partir deste diagnóstico têmse consciência da origem e do tipo de falha. Em empresas prestadoras de serviços
especializados, este diagnóstico é fundamental para a administração da qualidade,
para a satisfação e para manutenção dos clientes.

Em uma pesquisa realizada por Bitner, Booms e Tetreault (1990), ficou demonstrado
que falhas em serviços podem ter diferentes tipologias. Neste trabalho os
pesquisadores investigaram três diferentes tipos de serviços: os serviços prestados
pelas empresas aéreas, os serviços de hotelaria e os serviços prestados pelos
restaurantes. Sugeriram a classificação em três grupos diferentes de falhas. O
primeiro destes grupos fez referência à resposta dos colaboradores quanto a
eventuais problemas acontecidos na prestação de serviços. Estes problemas
inferem que a empresa não está preparada para atender às necessidades dos
clientes. É o que Chopra e Meindl (2003) chamam de desalinhamento estratégico.
Algumas consequências deste desalinhamento estratégico podem ser lentidão ou
mesmo indisponibilidade de serviços. Estas consequências podem ser traduzidas
como falhas no projeto do serviço. O segundo grupo de falhas é representado por
aquelas decorrentes da incapacidade da empresa em responder a pedidos
específicos de clientes e de suas preferências particulares. O terceiro grupo
apresentado por Bitner, Booms e Tetreault (1990), é formado pelas falhas originadas
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por ações não previstas e não desejadas pelas pessoas responsáveis pela operação
dos serviços. Estas falhas são geralmente decorrentes da falta de atenção ou de
comportamentos fora dos padrões por parte de colaboradores da empresa.

Dentro de uma lista de seis critérios apresentados por Grönroos (1995), está o
critério da recuperação das falhas. Para o autor, os clientes entendem que, toda vez
que algo de errado acontecer ou alguma coisa imprevisível ocorrer, o prestador do
serviço deverá atuar no sentido de encontrar uma solução inovadora para evitar que
a situação saia do controle. A recuperação de falhas é um critério relacionado ao
processo.

A conclusão dos autores é que a recuperação de falhas é uma dimensão de
qualidade de serviços. Essa dimensão está relacionada ao processo de prestação
do serviço. Nela estão implícitas outras dimensões, quais sejam, flexibilidade,
reputação, credibilidade, atitudes e comportamento e confiança. Os tomadores dos
serviços criam uma expectativa de valor e suas ações são baseadas nestas
expectativas. Diante dessa necessidade criada pelos clientes dos serviços, a
possibilidade de realização quanto às suas necessidades e consequente fidelização,
irá variar de acordo com a capacidade dos serviços em atender a essa expectativa
de valor pelo cliente.
O valor gerado para o cliente é formado pelo saldo dos benefícios esperados pelos
tomadores dos serviços, deduzidos do custo total para estes clientes. A diferença é
o resultado encontrado para o cliente do serviço logístico, denominado como valor
entregue ao consumidor (Kotler, 1996). As falhas são consideradas custos e entram
de forma negativa na percepção do cliente para o resultado do valor entregue. Desta
forma, para compensar esta dedução na percepção da qualidade ocorrida em
virtude das falhas, a recuperação destas restitui o valor original do serviço de forma
a compensar a insatisfação ocasionada pela falha.
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2.5.4.

Follow-up

O fluxo de informações nos processos de importação é uma variável de grande
relevância nas operações de logística internacional. Declarações de Importação,
Licenças de Importação, faturas comerciais, romaneio de cargas e ordem de
compras são algumas formas mais comuns de informações nos processos de
logística internacional. Atualmente, com o novo modelo da aduana brasileira, a
informatização deste fluxo de documentos e informações tem sido uma constante
que vem a trazer celeridade aos processos. Anteriormente ao sistema de comércio
exterior utilizado atualmente pela alfândega, este fluxo de informações baseava-se
principalmente em papel, resultando em uma transferência de informações lenta,
pouco confiável e propensa a erros.

Assim como modernização no fluxo de informação que vem acontecendo nos órgãos
públicos e de fiscalização, as empresas prestadoras de serviços logísticos
especializados em comércio exterior devem ter uma atenção ainda maior para com a
agilidade e a confiabilidade das informações que são passadas aos seus clientes
referentes aos processos. Algumas métricas indicadas na literatura buscam
indicações quanto à qualidade do serviço logístico prestado aos clientes de maneira
indireta. Uma destas métricas avalia, por exemplo, a disponibilidade de informações
aos clientes. (FAWCETT e COOPER, 1998).
Além do termo “Follow Up” oriundo do Inglês, Viana (2000) propõe também outra
palavra utilizada para o significado de fornecimento constante de informações sobre
o processo ao cliente. Para o autor, na realidade brasileira, a implantação da
atividade de diligenciamento, como acompanhamento de processos de logística
internacional é uma ferramenta de prevenção de eventuais desvios, de forma a
auxiliar no cumprimento de prazos de entrega acordado, acompanhando,
documentando e fiscalizando os pedidos pendentes de forma a garantir o
atendimento dos interesses da organização.

Uma vez que o follow-up ou diligenciamento, como proposto por Viana (2000), é
utilizado como uma maneira de se obter um maior controle sobre os processos de

54

logística, e como forma de realizar verificações de forma rotineira nos fluxos de
mercadorias, serviços, transporte e nas etapas dos processos aduaneiros, poderia
muito bem ser chamado de monitoração logística. Em uma teoria paralela, Lubben
(1989), analisa à sua forma, que o controle do processo tem por finalidade assegurar
que o resultado da produção seja aquele definido no planejamento operacional. O
controle do processo neste caso consiste em determinar a capabilidade do processo
e o acompanhamento contínuo do resultado, de forma que se possa fazer uma
estratificação para que se obtenham ações corretivas. Neste contexto, o termo
“Capabilidade” significa que o processo tem restrições e que as técnicas de controle
de processos podem ser utilizadas para determinar quais são as restrições.
(LUBBEN, 1989, P. 49).

Araújo (1981) também trata o assunto. Para este autor, o acompanhamento passo a
passo do processo logístico desde o momento da compra tem por objetivo
documentar, de forma a possibilitar o acompanhamento e a auditoria dos pedidos
efetuados e em tramitação, assim como, a consideração à respeito dos prazos de
entrega de acordo com o que havia sido, previamente contratado entre os clientes e
seus fornecedores, especialmente quando se refere a transações entre empresas
situadas em diferentes continentes ou nações. Referindo-se ao follow uo, o autor
acrescenta ainda que esta ferramenta visa “especialmente manter o departamento
de suprimentos perfeitamente informado sobre o andamento de qualquer pedido
feito aos fornecedores” (ARAÚJO, 1981, p. 97 ).
Heinritz (1977) apresenta seus construtos a respeito do tema. Para ele, “follow up”
significa o acompanhamento em compras com o nome de “seguimento”. “O primeiro
passo no seguimento é garantir uma promessa de aceitação e de entrega da parte
do vendedor.” (HEINRITZ, 1977, p. 341). Segundo o referido autor, o seguimento é
algo seletivo. Em uma de suas obras, ele apresenta um estudo sobre as políticas
prevalecentes de seguimento. O resultado desta pesquisa apresentada por Heinritz
(1977) mostra que menos do que trinta e três por cento das empresas acompanham
a totalidade dos pedidos colocados por seus clientes. O autor apresenta de forma
preliminar uma sequência de procedimentos ideais para o follow up.
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"À medida que a necessidade de gastar se torna mais aguda, a tônica e o método do
seguimento se tornam mais estritos e mais personalizados, sendo a seqüência usar
a seguinte: carta pessoal; telegrama; telefonema e entrevista pessoal feita pelo
encarregado do problema ou comprador, na fábrica do vendedor. A ação específica
e o montante de pressão que são postos em ação são ajustados conforme as
circunstâncias. (HEINRITZ, 1977, p. 341)."

Em outro estudo mais recente, Bowersox e Closs (2001) colocam que um dos três
fatores fundamentais do serviço ao cliente é a confiabilidade. O autor explica que
confiabilidade em serviços logísticos significa manter níveis de disponibilidade de
estoque e de desempenho operacional em cumprimento ao prévio planejamento. A
manutenção das informações quanto ao status do pedido e quanto à disponibilidade
de estoque, podem garantir um maior nível de confiabilidade entre os parceiros da
cadeia de suprimentos inclusive aqueles que são considerados como prestadores de
serviços logísticos e serviços logísticos especializados onde se incluem os
prestadores de serviços em comércio exterior. Bowersox e Closs (2001) inferem que
esse desempenho é mensurável em três tipos de avaliação. A primeira é a variável
que avalia o serviço em um período específico ou no decorrer do tempo. O segundo
tipo de avaliação refere-se às unidades de mensuração que correspondem a
medidas físicas e que podem ser controladas como, por exemplo, os pendentes de
estoque. Por fim, a base de medida dos níveis de serviço que definem como os
relatórios de desempenho deverão ser montados.

Fleury, Wanke e Figueiredo (2006), entendem que para controlar o desempenho na
prestação de serviços de distribuição deve-se objetivar um maior esforço para
melhorar a previsão e reduzir ao máximo as incertezas. Além disso, os serviços de
distribuição devem ser projetados da forma mais abrangentes possível, podendo
incluir a implementação de estratégia de postergação.

Em um recente trabalho realizado por Barbalho, Richter e Rozenfeld (2008), já este
voltado exclusivamente para processos de importação, ficou comprovado que o
simples acompanhamento dos processos de importação de componentes para
protótipos de novos produtos, permitiu reduzir o lead-time dos itens importados.
Além disto, sua pesquisa pode demonstrar que o follow up, permitiu também
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determinar os tempos de processos e das filas enfrentadas nos agentes
intervenientes nas importações, dentre eles, órgãos governamentais e também
órgãos privados, o que inclui os terminais portuários alfandegados.

Como conclusão deste capítulo, tem-se que o follow-up é uma importante
ferramenta de acompanhamento e de gestão nos processos de logística e, de forma
especial, nos processos de importação. Sendo assim, ele é capaz de trazer maior
celeridade aos processos, possibilita o ganho em eficiência e ainda aumenta a
sensação de qualidade nos serviços logísticos ou, no caso desta pesquisa, nos
serviços prestados em comércio exterior.

2.5.5.

Preços dos serviços

O setor de serviços vem se destacando ao longo dos anos e seu crescimento é uma
tendência geral tanto na economia nacional como nas transações comerciais de
serviços entre países. Alguns setores de forma especial, tal como a microeletrônica,
tiveram importante papel no crescimento dos serviços a partir da década de 60. Esta
crescente expansão dos serviços é alvo de preocupação para estudiosos do
assunto. Esta expansão do mercado de serviço faz com que os preços relativos
entrem em valorização. Esta valorização é explicada pela intensa atividade de mão
de obra, o que leva ao desafio do crescimento da capacidade produtiva neste setor.
Nesta realidade, nota-se uma tendência de crescimento nos salários reais e uma
consequente elevação dos preços dos serviços, de forma especial aqueles serviços
especializados, (Baumol, 1967), como é o caso dos serviços em comércio exterior.

Para Gershuny (1987), o aumento da produtividade industrial proporciona o
pagamento de maiores salários neste setor da economia. Por consequência, a
demanda de serviços gerada pelas indústrias ou mesmo pelo crescimento da
economia advinda do incremento dos salários no setor industrial, faz com que os
honorários no setor de serviços também sejam aumentados. Em contrapartida, em
um cenário onde a economia proporciona uma baixa produtividade industrial, o

57

aumento ou manutenção nos salários no setor de serviços somente pode ser
sustentado pelo aumento nos preços aplicados aos serviços.

Duas repercussões podem ser mencionadas em virtude da elevação nos preços dos
serviços. A primeira delas é a forte tendência de substituição de alguns serviços
especializados, por autosserviços. No entanto, esta substituição encontra resistência
principalmente em tipos de serviços mais especializados, como aqueles prestados
por médicos, advogados e educadores dentre outros. Alguns destes serviços
especializados, como os de saúde e educação, em muitos países são prestados em
larga escala pelo governo.

A segunda repercussão da elevação provinda do incremento dos preços dos
serviços está relacionada diretamente com aqueles serviços intermediários voltados
para a produção industrial. Nos países desenvolvidos o crescimento dos serviços
intermediários se fortaleceu com a chegada de inovações nas técnicas de produção,
assim como no ganho em produção em escala que demandavam novos tipos de
serviços especializados. Estes serviços eram em geral mais especializados e
requeriam maiores conhecimentos específicos, como é o caso inclusive dos serviços
prestados por aqueles profissionais especializados em comércio exterior. Além disto,
diferentes tipos de indústria muitas vezes demandavam o mesmo tipo de serviços.
Desta forma várias indústrias começavam a preferir contratar empresas prestadoras
de serviços, que por sua vez passavam a obter ganhos de escala e a substituir os
serviços que antes eram prestados pelas próprias indústrias. Como consequência,
houve a partir de então, uma forte tendência para a terceirização dos serviços.

Vários autores, tais como Milone (2001), Faria e Costa (2005) e Guerreiro, Bio e
Merschmann (2008), coadunam com a idéia de que o custo de servir pode ser
definido como a forma pela qual se pretende aprimorar os processos que tratam a
eficiência dos clientes com toda a profundidade desejada. Esta teoria provém do
nível de serviço que a empresa almeja firmar para poder atender às necessidades
de seus clientes. Desta forma, fica evidente que o custo de servir considera uma
série de composições de custo, uma vez que está relacionado com várias
operações, tais como as operações de transporte, definição de rotas, distribuição,
armazenamento, dentre vários. Nos serviços em comércio exterior, podem ser
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mencionados os serviços de análise de modal de transporte, análise documental,
definição do ponto de entrada no país, do local onde a mercadoria importada
passará pela fiscalização (desembaraço aduaneiro), analise dos documentos,
análise de eventuais regimes aduaneiros especiais, classificação fiscal, análise dos
tratamentos administrativos e tributários na importação, análise de custo e formação
de preços, diligenciamento logístico, dentre outros serviços que podem ser
agregados. Desta forma, concluir a dimensão e gerir a lucratividade destes diversos
objetos de custeio exige um desempenho adequado de gestão de custos e uma
estrutura eficaz quanto aos recursos de tecnologia da informação.

Com efeito, nota-se que a entrega do serviço no nível desejado pelo cliente nem
sempre mantém uma relação direta com a quantidade da demanda, de forma que
clientes com demandas de serviços similares não proporcionam, necessariamente, a
mesma rentabilidade. Destarte, o nível de serviço poderá ser fixado, não
restritamente em virtude dos anseios dos clientes, mas, também, de acordo com a
rentabilidade que oferecem aos prestadores de serviços (COKINS, 2006).

Para Faria e Costa (2005), nas ocasiões em que, de um lado os custos para o
atendimento são elevados e de outro o faturamento é insatisfatório para alguns
clientes tomadores de serviços logísticos específicos, seria apropriado estabelecer
ações para almejar o aumento da quantidade de vendas para estes mesmos
clientes, em detrimento de se buscar novos. Por outro lado, se os custos são
elevados e a quantidade de processos para determinados clientes é baixo, há de se
avaliar a conveniência ou não de manutenção deste cliente. Com efeito, os autores
preconizam que em busca de eficiência e uma melhor performance financeira,
muitas vezes é mais interessante para a empresa, buscar mecanismos de
fidelização de clientes com baixo custo e alto patamar de vendas (FIGUEIREDO,
2000).

Ao considerar as idéias expressadas nos parágrafos anteriores, pode-se concluir
que o setor de serviço tem uma forte vocação para a segmentação de mercado, de
forma a alocar os recursos de acordo com a segmentação de clientes ou das
necessidades dos tomadores de serviços para os quais as empresas prestadoras
pretendem atender. Uma decisão equivocada acerca da alocação de esforços e ao
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tipo de necessidade de clientes a ser atendida, pode levar aos prestadores de
serviços logísticos a oferecer configurações de serviços pouco valorizadas pelos
segmentos de clientes escolhidos e ainda, o que pode ser ainda mais grave, deixar
de oferecer alguns serviços que seriam valorizados para outro perfil de cliente.

Não obstante, a gestão das diferentes configurações de oferta de serviços aos
clientes direcionadas para necessidades específicas é tida como a principal
dificuldade na segmentação de mercado.

Uma importante questão a ser considerada na determinação dos preços dos
serviços logísticos está relacionada ao acompanhamento contínuo do mercado.
Fatores externos, como o ambiente macroeconômico, a atuação dos concorrentes
em termos de preços e tipos de serviços prestados, e também fatores internos
relacionados a própria capacidade produtiva da empresa prestadora dos serviços,
podem sofrer alterações ao longo do tempo. Desta forma, há uma forte tendência
das necessidades de clientes acompanharem as mutações internas e externas e,
com efeito, mudam também suas expectativas quanto ao custo vis-à-vis os
benefícios advindos da contratação de determinados serviços logísticos.

Contudo a definição da estratégia competitiva do prestador de serviços logísticos
(Chopra e Meindl, 2003), e a segmentação dos serviços não deve se resumir a
entender às necessidades dos clientes. Lambert (1993) apresenta um método de
classificação “ABC” para classificação de clientes, diferenciando os diferentes níveis
de serviços de acordo com a importância do cliente em função da rentabilidade, mas
principalmente dos ganhos estratégicos e indiretos.

A tarefa de precificação de serviços é geralmente mais complexa que a precificação
de bens. Comparação de preços de serviços também é complicada pois existem
outros atributos a serem considerados. Kotler (1998) entende que, mais do que os
atributos que compreendem o valor total, o cliente avalia também a variável total do
custo, a qual inclui o valor monetário (preço), valor de tempo, de energia física e
psíquica. Kearney (2004, p 39), complementa que “a estratégia do custo monetário
(preço) identifica o valor máximo que o comprador se dispõe a pagar em troca dos
benefícios que recebe (ou percebe) do produto ou serviço”. O valor dado ao tempo
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engloba todo o processo, a partir do momento em que o serviço é solicitado até a
conclusão da prestação deste serviço com a apresentação do seu resultado. O custo
de energia física e psíquica envolve todo o esforço necessário na contratação e
execução do serviço. De uma forma especial nesta dissertação, onde são
considerados 6 indicadores de qualidade do serviço, existe um "trade off" entre eles.
Em outras palavras um maior preço pode ser compensado por menor prazo. Ou um
serviço com menos subserviços incluídos pode ter um menor custo e portanto um
menor preço. A variável que deverá ser levada em consideração neste caso, é a real
necessidade do cliente, ou quais dos atributos geram valor a ele.

2.5.6.

Disponibilidade e flexibilidade

Bowersox e Closs (2001) citam como um dos três fatores fundamentais do serviço
ao cliente, a disponibilidade. Para o autor a disponibilidade corresponde à
capacidade de ter o produto em estoque no momento em que este é solicitado pelo
cliente, sendo baseado em três indicadores de desempenho: a frequência de falta de
estoque, o índice de disponibilidade e a expedição de pedidos completos aos
clientes. Dentro do contexto dos negócios de prestação de serviços em comércio
exterior, significa ter uma equipe especializada pronta a atender o cliente no
momento de sua necessidade, que é um grande desafio para as empresas deste
segmento. Para o mesmo autor, o serviço de valor agregado é resultado de
atividades exclusivas e específicas que as empresas podem realizar em conjunto
para aumentar sua eficácia e sua eficiência, fortalecendo o acordo entre as
empresas.

Esse tipo de serviço é executado por especialistas terceirizados em serviços, como
transportadoras, empresas de armazenagem e outras empresas especializadas em
tais operações e divididas em cinco distintos escopos de atuação: serviços focados
nos clientes, serviços focados na promoção, serviços focados na manufatura,
serviços focados no tempo e serviço básico. Assim, o serviço de valor agregado é
importante para atender as expectativas dos clientes principalmente na terceirização
da operação de distribuição e armazenagem, sendo imprescindível medir o
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desempenho nas atividades básicas internas à organização que contratou o
operador logístico. Destaca-se na prestação de serviços em comércio exterior, os
serviços aduaneiros prestados por despachantes aduaneiros e outros profissionais
especializados. Este tipo de serviço se enquadra no tempo uma vez que o tempo
entre a chegada no porto e a liberação da carga é um indicador desempenho
importante pois tem um importante impacto no lead time total do processo. Desta
forma, para manter uma disponibilidade de estoque de produto em cadeias de
suprimentos globalizadas é importante também avaliar a disponibilidade de
prestação dos fornecedores de serviços especializados em comércio exterior. Em
um contexto onde os conceitos como linha de produção enxuta, just in time e baixos
estoques são super valorizados, a eficiência do prestador de serviço em comércio
exterior é crucial e impacta diretamente na disponibilidade do produto final das
empresas importadoras e exportadoras.

Com relação à flexibilidade, Christopher e Towill (2000) defendem que esta é
característica predominante em empresas céleres. Conforme os autores, a
flexibilidade de fato pode ser considerada um fator de potencial para o ganho de
vantagem competitiva. Collin e Lorenzin (2006) acrescentam ainda que a
flexibilidade, traduzida como a habilidade de adaptação às rápidas e inesperadas
mudanças do mercado, confere às organizações uma capacidade de crescimento
em um mercado globalizado. Silva e Arienti (2007), dentro do mesmo contexto dos
autores citados neste parágrafo, apresentaram resultado de um estudo onde a
prática da terceirização se deu em virtude da necessidade de empresas criarem um
ambiente competitivo com a aquisição de flexibilidade da organização de forma
generalizada. Em um estudo sobre o processo de tomada de decisão para
terceirização dos serviços logísticos Iañez (2002), concluiu que o provedor de
serviços logísticos precisa ser especializado em integrar, planejar, gerenciar e
executar as atividades logísticas em sua totalidade ou mesmo de forma parcial,
atuando em diferentes elos que compõem a cadeia de suprimentos. O autor explica
ainda que os clientes estão inseridos nos referidos elos da cadeia de suprimentos,
assim como os fornecedores e os próprios prestadores de serviços.

As atividades acima descritas por Iañez (2002) são também abordadas por
Bowersox e Closs (2001) e Ballou (2006), que explicam que elas podem englobar
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também projetos de rede logística, a determinação da estratégia competitiva da
empresa, a política de estoques, de transporte, a armazenagem e o manuseio de
materiais, o gerenciamento de informações logísticas, compras, suporte aos serviços
agregados diretamente ao produto como aqueles de assistência técnica, de logística
reversa, de reciclagem e até mesmo os serviços relacionados à destruição de
produtos e resíduos.

Com o presente trabalho explica, o prestador de serviços em comércio exterior é um
prestador de serviço especializado e está inserido no conceito logístico. Desta
forma, entende-se que o prestador de serviços em comércio exterior deve ter sua
capacidade de integração, planejamento e gerenciamento das atividades logísticas,
as quais compõem a cadeia de suprimentos de seus clientes. De acordo com Lieb e
Miller (2000), a globalização dos mercados é uma realidade que comprova a forte
tendência de uma organização econômica que segue para o crescimento do
mercado de prestadores de serviços logísticos. Os resultados da pesquisa destes
autores demonstram que, em virtude da complexidade enfrentada pelas empresas
para se habituarem a mercados com diferentes características, quase um terço das
empresas que participaram da pesquisa empregavam serviços de no mínimo um
prestador de serviços logísticos para fazer seu planejamento, seu gerenciamento ou
a operação de suas atividades logísticas relacionadas ao comércio exterior. De
forma complementar, a imprescindibilidade de se fazer investimentos diretamente
em capital e a ocorrência de custos operacionais ﬁxos para a configuração de um
departamento próprio de comércio exterior, podem fazer com que sua implantação
seja economicamente inviável, caso a empresa opte por iniciar por si própria,
transações com outros países. Por outro lado, uma parceria com um prestador de
serviços de logística internacional e de comércio exterior pode viabilizar as
operações internacionais, se for considerado que este possa agregar às operações
da empresa os serviços de todo o volume e um ganho em escala uma vez que já
possui operações globais com outros clientes.
A ﬂexibilidade acarretada pela associação a um provedor de serviços logísticos é
mais uma vantagem que desperta as empresas para terceirização de suas
atividades logísticas e de comércio exterior. Segundo Lynch (2000), em função da
velocidade com que novos players de diferentes mercados e também em
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consequência de novos produtos e novas tecnologias que surgem, torna-se cada
vez mais difícil para as empresas fazer seu planejamento tático com relação as suas
operações logísticas, uma vez que conhecer as necessidades logísticas futuras é
algo extremamente complexo. Em contrapartida, os prestadores de serviços
logísticos e os prestadores dos serviços especializados em comércio exterior, uma
vez que atuam para uma série de clientes de diferentes segmentos, e por terem a
conveniência de atualizar frequentemente sua infraestrutura, seus sistemas, suas
técnicas e de maneira especial seu capital intelectual, podem oferecer uma maior
ﬂexibilidade

de

forma

a

proporcionar

soluções

logísticas

atualizadas

e

personalizadas segundo as exigências reais de cada um de seus clientes,
explorando a vivência acumulada na operação de um determinado cliente em outros
com necessidades e características similares. Desta forma, uma empresa, por meio
da parceria com um prestador de serviços em comércio exterior pode ter acesso às
soluções mais apropriadas para atendimento de sua demanda, considerando-se
ainda os aspectos e a individualidade dos diversos segmentos em que atua.

2.6.

Percepções de serviço ao cliente. – O modelo dos gaps

A definição de qualidade em serviço é trazida por Zeithaml, et al.(1990), como uma
divergência entre o serviço esperado pelo tomador do serviço vis-à-vis o
desempenho realmente percebido por uma parcela dos cliente. Grönroos (1995)
complementa que a percepção de qualidade é uma congruência de elementos como
comunicação e marketing, preços, conveniência para os clientes e valores. Para o
autor, todos estes elementos geram impacto na qualidade do serviço esperada pelo
tomador. Como resultado, a percepção da qualidade em sua totalidade é
determinada pelo hiato entre a expectativa do serviço prestado e a percepção da
qualidade efetivamente experimentada. Uma vez que a imagem da organização
interfere nas expectativas do cliente, esta deve ser trabalhada por especialistas de
mercado de forma a fazer com que as expectativas dos clientes sejam as mais
próximas possíveis a qualidade de entrega da empresa (GRÖNROOS, 1995)
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A qualidade em serviços tem suas características singulares. Uma das pesquisas
pioneiras sobre qualidade em serviços foi àquela realizada por Zeithaml,
Parasuraman e Berry (1990), a qual elaborou um modelo conceitual sobre qualidade
em serviços e apresentou uma metodologia para a mensuração da percepção de
qualidade em serviços. A pesquisa se baseou no padrão de satisfação de Oliver
(1980), e o modelo foi denominado como “Modelo dos Gaps”. A explicação desta
denominação vem do fato de que há uma falha entre a expectativa e o serviço
realmente percebido pelo cliente. Para se chegar a um excelente nível de serviço,
deve-se preencher esta falha de forma a atender as expectativas dos clientes quanto
ao serviço desejado (Miguel e Salomi, 2004).

O modelo dos cinco gaps apresentado por Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990),
define a capacidade de interferência destas lacunas entre expectativa e percepção
na qualidade dos serviços prestados. O modelo dos cinco gaps passou por uma
evolução após estudos de, Lovelock e Wirtz (2006). Os autores acrescentam ao
modelo dos gaps proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), sugerindo a
inclusão de dois novos gaps: o gap da interpretação e o gap das percepções. Desta
forma, o modelo passa a dar maior ênfase no que concerne às percepções dos
clientes na análise sobre a qualidade do serviço prestado, uma vez que, de acordo
com o que foi ratificado pelo estudo de Cinelli (2008), a qualidade do serviço
percebida é avaliada na perspectiva do cliente.

No estudo de Lovelock e Wirtz

(2006), as falhas são apresentadas em cada um dos gaps descritos a seguir:

Gap nº 1: Representa uma o hiato entre o que o cliente espera e a sua percepção
com respeito à organização. Significa uma divergência entre as expectativas do
tomador dos serviços e como ele percebe o gerenciamento acerca destas
expectativas. Esta lacuna está amiúde agregada ao desconhecimento por parte da
administração, sobre as aspirações dos tomadores dos serviços.

Gap nº 2: Configura uma discrepância entre as percepções da empresa e o
detalhamento do serviço. Significa uma curva entre o que o cliente percebe com
relação à forma de gerir a organização e o que eles esperam no que tange as
adequações relativas ao detalhamento do serviço.
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Gap 3: o espaço existente entre a determinação do tipo e a qualidade do serviço
prestado e a forma pela qual o operacional o executa. A prestação de serviço é
altamente sujeita as pessoas que operam os serviços. Desta forma, é factível que
haja uma divergência entre o que foi especificado como qualidade para o serviço, e
aquele que realmente é entregue pelos executores.

Gap 4: Refere-se a diferença entre a forma pela qual o serviço é operacionalizado e
o fluxo de informações fora da organização. Esta diferença baseia-se no contraste
entre o serviço que é vendido pela empresa, no sentido de prometer uma entrega
em termos de qualidade, e o serviço que é realmente entregue. A propaganda
enganosa cria uma expectativa no tomador de serviço que certamente será
prejudicial no momento em que a entrega não atender as necessidades que os
clientes esperavam inicialmente, e que foram criadas a partir da divulgação do
próprio prestador.

Gap 5: Neste último Gap exposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), , é
abordado a lacuna entre a qualidade do serviço recebido na perspectiva do tomador
e a expectativa por este serviço antes deste ser executado. Para os autores, este
quinto Gap é o fundamento de todo o modelo por eles apresentado. Esta lacuna
representa uma discrepância entre o nível de qualidade de serviço que o cliente
esperava receber, e a real performance do serviço recebido. As expectativas dos
clientes são influenciadas por uma série de fatores, tais como, as reais
necessidades pessoais, a forma pela qual as informações são transmitidas, a
entusiasmo de quem executa o serviço e a forma pela qual são repassadas as
informações negativas ao cliente.

Gap 6: O gap da interpretação faz com que seja possível compreender se houve
alguma irregularidade na comunicação entre o fornecedor do serviço e o cliente. Ele
representa o intervalo entre aquilo que é apresentado pela empresa prestadora de
serviço e o que o tomador compreende que foi apresentado. Para fazer esta
distinção e evitar distorções entre o que o prestador de serviços diz oferecer e o que
o tomador entende que está sendo oferecido, há de se intensificar a qualidade no
fluxo e na qualidade da informação e na correta publicidade para os clientes.
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Gap 7: O gap das percepções é um efeito da imprecisão na avaliação do serviço
entregue. Este gap é resultado da divergência entre o que é efetivamente realizado
e o serviço que o cliente entende que foi entregue. Isto acontece basicamente com
os serviços com predominância de atributos de credibilidade, que são caracterizados
quando, mesmo após comprar e vivenciar o serviço, o cliente não possui
competência para avaliar com precisão se o serviço esperado foi adequadamente
entregue (ZEITHAML et. al., 1990). Em outras palavras, este gap representa a
avaliação se a percepção do cliente está além ou aquém do que realmente foi
entregue. Se o cliente tomador do serviço percebe uma entrega de serviços aquém
do que foi entregue, significa que este não está dando o devido valor ao serviço
prestado.

Há uma tênue diferença entre o quinto e o sétimo gap proposto por Lovelock e Wirtz,
(2006). Por isso, é importante buscar uma distinção mais clara entre eles. O quinto
gap refere-se “a diferença entre o que é realmente entregue e o que os clientes
percebem que receberam (porque não conseguem avaliar com precisão o que
receberam)...” enquanto que o sétimo gap “é a diferença entre o que os clientes
esperam receber e suas percepções do serviço que foi entregue.” Lovelock e Wirtz
(2006, p. 351).

67

FIGURA 04 – Sete gaps na qualidade dos serviços
Fonte: Lovelock; Wirtz, 2006, p. 351

O objetivo dos autores neste estudo foi criar formas para identificação de ruptura na
qualidade dos serviços prestados, uma vez que auxilia na constatação das lacunas
por meio das opções que interferem na qualidade dos serviços prestados, desta
forma admitindo aos clientes que se manifestem desta forma, por meio da
equiparação entre o que eles esperavam receber e o que de fato receberam. Desta
forma, conforme colocado por Rocha (2011), os clientes podem criar instrumentos
de avaliação da qualidade do serviço.

Desta forma, considerando o construto dos gaps para a avaliação do nível de
serviço, Zeithaml, et. al (1990) caracterizaram os critérios denominados como
dimensões de qualidade, como sendo aqueles atributos genéricos relativos aos
serviços e subdivididos em itens, que apresentam o serviço que o cliente irá avaliar.
Logo, a escala SERVQUAL de avaliação de serviços, que engloba uma série de
vinte e dois itens designados a mensurar as expectativas e a percepção de
qualidade pelos clientes, tendo como premissas as cinco dimensões de qualidade,
possibilita o registro das expectativas gerais dos clientes referentes a determinado
serviço (Zeithaml et al., 1990). Os autores concluíram em seu estudo que quanto
maior for o gap, maior será a percepção do cliente relativo ao que este esperava
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receber. Como consequência, mais baixo será o julgamento dos clientes quanto à
qualidade do serviço prestado. Em contrapartida, quanto menor for o gap, melhor
será a avaliação do cliente com respeito à qualidade.

Todos os gaps que podem ser considerados em determinado tipo de serviço, estão
relacionados ao serviço crucial, mas também aqueles serviços acessórios. Isto é
explicado, pois um serviço “geralmente é um pacote ou um conjunto de serviços que
consistem em um serviço essencial e um ou mais serviços suplementares” (PRIDE;
FERRELL, 2000). Os serviços primordiais são caracterizados por Lovelock e Wirtz
(2006) como aqueles pelos quais os clientes considerarão como serviço fundamental
e procurarão vantagens. Os serviços acessórios suportam o serviço fundamental e
precisam ser verificados e controlados pelo prestador.

Após análise do modelo dos sete gaps proposto pro Lovelock e Wirtz (2006),
buscando sua aplicabilidade nos serviços logísticos e de comércio exterior, notou-se
que o sétimo gap pode ser uma ferramenta eficaz na avaliação se a empresa de
serviço especializado em comércio exterior está conseguindo atender à real
necessidade do cliente e se este atendimento está sendo percebido pelo tomador de
serviço como deveria. Com o exposto, elegeu-se o modelo do sétimo gap como o
indicado para se atingir o objetivo proposto na presente pesquisa.

FIGURA 05 – Determinantes da qualidade dos serviços
Fonte: adaptado de Parasuraman et al. (1985)
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3.

METODOLOGIA

A importância da metodologia, também chamada de método científico, é
inquestionável nos trabalhos de pesquisa acadêmica. Sem um método científico, as
conclusões das pesquisas não seriam confiáveis. A metodologia nada mais é do que
uma forma utilizada pela sociedade para dar legitimidade a um conhecimento
adquirido de forma empírica. Isso significa que quando o aprendizado é conseguido
por meio do método científico, outro pesquisador que utilizar o mesmo método ou
modelo, para outra investigação, nas mesmas circunstâncias, deverá encontrar
resultado similar, chegando às mesmas conclusões. Para isto os mesmos cuidados
devem ser tomados.

Neste caso, é razoável dizer que o método científico de pesquisa é um conjunto de
passos claramente determinados para se adquirir um conhecimento. Estes passos
serão aceitos pelas pessoas que estudaram na área em que a pesquisa foi realizada
(Selltiz et alii, 1974).

A administração faz parte da área social e as pesquisas desenvolvidas são sobre o
conhecimento prático. Desta forma, a pesquisa em Administração pode ser chamada
de pesquisa Social Empírica. Para Campomar (1991), o método científico da
pesquisa social empírica torna possível o levantamento, a observação e o
experimento, fornecendo aquisição de conhecimento prático por meio das opiniões,
atitudes, crenças e percepções dos indivíduos, sejam eles ativos ou passivos de um
processo de investigação.

3.1.

Natureza da pesquisa

Considerando as características da investigação abordada neste trabalho, o estudo
de caso foi eleito como o método mais adequado. Trata-se de uma abordagem de
pesquisa exploratória e qualitativa, pois permite a utilização simultânea de mais de
um tipo de pesquisa, como por exemplo, a pesquisa documental e o estudo de caso.
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Para Godoy (1996), um fenômeno pode ser mais bem compreendido no contexto em
que ocorre e naquele em que se faz parte. Desta forma, a análise deve ser feita por
uma perspectiva integrada. Isso significa que o pesquisador deve ir a campo no
sentido de resgatar o fenômeno em estudo a partir da ótica dos sujeitos envolvidos
no contexto do objeto de estudo.

Yin (2001) complementa dizendo que o estudo de caso refere-se a um ambiente
natural específico. Para o autor, o estudo de caso se propõe a investigar um
fenômeno contemporâneo utilizando-se de diversas formas para coleta de dados e
obtenção dos resultados. As informações necessárias podem ser obtidas por meio
de entrevistas, arquivos, documentos, formulários e observações.

Bressan (2000) entende que o estudo de caso é considerado por muitos como um
recurso pedagógico em detrimento de método de pesquisa propriamente dito,
ajudando a mantê-lo nesta condição. Yin (2001) esclarece que o estudo de caso
pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, como na prática médica, nas
diversas áreas da administração e no serviço social. Ainda de acordo com o autor, o
estudo de caso é adequado para responder questões como “quais”, “como” e
“porque”. Esta colocação de Yin (2001) ratifica a adequação do estudo de caso para
a pesquisa em questão, uma vez que seu objetivo é o de investigar como a
qualidade dos serviços presentes no processo de importação é avaliada, sob a ótica
dos tomadores de serviços de uma empresa prestadora de serviços logísticos
relacionados ao comércio exterior.

3.2.

Procedimentos metodológicos

Os procedimentos metodológicos apresentados nesta seção incluem a definição da
unidade de análise, da unidade de observação, o método de coleta de dados e os
procedimentos utilizados para análise e tratamento dos dados.
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3.3.

Unidade de análise e unidade de observação

A unidade de análise da presente pesquisa é uma empresa de administração única
e familiar. Como se trata na verdade de um grupo de empresas onde todas são
prestadoras de serviços em comércio exterior e tem uma única administração,
julgou-se mais oportuno reservar o capítulo seguinte para uma apresentação
detalhada.

A unidade de observação foi formada por sete empresas, clientes ativos e que
mantêm um fluxo contínuo de processos com a prestadora de serviços que é a
unidade de análise desta pesquisa, de forma que percepção possa ser diluída entre
vários processos de importação ao longo de um determinado tempo. Se teve o
cuidado de selecionar empresas de diferentes portes e segmentos, como empresas
do setor têxtil, da indústria farmacêutica, artigos de decoração, distribuidora de
produtos gerais importados, indústrias químicas e até mesmo empresas de apoio a
pesquisas cientificas. As pessoas escolhidas para resposta do formulário utilizado
como instrumento de coleta de dados foram escolhidas em função de seu cargo, de
seu intelecto e por serem consideradas pessoas que tem um maior entendimento
relativo às questões relacionadas à dinâmica brasileira de comércio exterior.

3.4.

Método de coleta de dados

Para a metodologia adotada, o estudo de caso, podem ser utilizados diversos
instrumentos de coleta de dados. Como exemplo, podem ser citados os
questionários, formulários e entrevistas (GIL, 2002). Nesta pesquisa o formulário foi
escolhido como principal método de coleta de dados. Todavia, também foi utilizado a
método de pesquisa documental. O formulário foi construído levando em
consideração a fundamentação de Vieira e Zouain (2006), ao colocarem que a
coleta de dados qualitativos é feita por meio de descrições ricas e bem
fundamentadas, além de explicações sobre os processos locais identificáveis. Por
isso, apesar da existência de questões de múltipla escolha no formulário, a análise
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principal centrou-se nas explicações sobre as respostas escolhidas e ainda nos
comentários que foram solicitados.

Na primeira parte da pesquisa, foram levantados dados bibliográficos de forma
empírica, reunindo uma série de construtos de autores consagrados. O objetivo
desta etapa foi o de apresentar os conceitos logísticos, de comércio exterior e de
serviços logísticos em comércio exterior, identificando os principais atributos de
qualidade para estes serviços. Foram pesquisados livros, artigos, revistas científicas,
revistas eletrônicas além de outras formas de levantamento de dados secundários.
Com esta prática, foi possível fazer um paralelo entre o contexto literário da questão
estudada e o estudo de caso específico, ou seja, foi possível fazer uma inferência
dos serviços logísticos e os serviços logísticos específicos da área de comércio
exterior. Além disto, documentos do departamento de recursos humanos da
empresa, foram analisados e estudados para averiguação das atribuições dos
serviços de responsabilidade dos prestadores de serviço em comércio exterior, e os
as atribuições dos tomadores e do governo, dentro dos processos inerentes às
atividades do comércio exterior, cumprindo desta forma o primeiro objetivo
específico.

Em cumprimento ao segundo objetivo específico, na segunda etapa da pesquisa, foi
aplicado um formulário com seis questões onde os entrevistados deveriam indicar o
grau de satisfação sobre cada um dos atributos estudados na bibliografia, em
relação à sua expectativa. Foi enfatizada a necessidade das respostas às questões
abertas, com explicações sobre o porquê e os comentários sobre os serviços
esperados e os serviços recebidos. O formulário foi respondido de acordo com a
disponibilidade dos entrevistados, sendo que alguns pediram para que fosse enviado
por e-mail enquanto outros preferiram fazer a entrevista por telefone, e
disponibilizaram seu tempo naquele instante.
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QUADRO 03 - Comparativo entre os objetivos específicos e o instrumento de coleta de dados
Objetivos específicos
a)

Identificar os componentes de qualidade dos serviços prestados pelas empresas
especializadas em serviços de comércio exterior diferenciando as atribuições das
comissárias, dos tomadores do serviço e dos órgãos do governo;

Objetivos
específicos

relacionadas
Pesquisa
documental e
Biblliográfica.

Questões relacionadas
1.

b)
avaliar os componentes de qualidade dos serviços prestados pelas
empresas especializados em serviços de comércio exterior, com relação às
expectativas e o serviço recebido na perspectiva do tomador do serviço;

Questões

2.

3.

4.

5.
6.

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS. Diz respeito à capacidade da empresa prestadora de
serviços em comércio exterior em cumprir os prazos esperados pelo cliente nos
procedimentos a ela atribuídos
1.1. Quanto ao cumprimento do prazo para a análise dos documentos de embarque;
1.2. Quanto ao cumprimento do prazo para a análise do tratamento administrativo e
tributário;
1.3. Quanto ao cumprimento do prazo para o registro dos licenciamentos de importação;
1.4. Quanto ao cumprimento do prazo para o registro das declarações de importação;
ACURÁCIA NOS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO. Diz respeito a um baixo índice
de erros nas declarações de importação, nos licenciamentos e nos processos de uma
forma geral. Significa um correto enquadramento legal e uma correta declaração dos itens
importados assim como das declarações relativas à operação de importação.
2.1. Confiabilidade no enquadramento da classificação fiscal das mercadorias.
2.2. Confiabilidade na análise dos procedimentos administrativos e tributários.
2.3. Confiabilidade nas informações declaradas na importação.
SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE FALHAS. Esta questão está relacionada à
tratativa das reclamações e agilidade na resolução dos problemas. Diz respeito ao
comportamento da empresa na ocorrência de falhas ou mesmo erros no serviço prestado,
assim como o comprometimento e a velocidade com que esta apresenta a solução para o
problema.
FOLLOW UP. Esta questão está relacionada à constância e a tempestividade no
fornecimento de informações a respeito do fluxo do processo logístico desde o momento
em que o processo é aberto, passando pelos procedimentos aduaneiros até a finalização
com a entrega da carga e a prestação de contas.
PREÇO DOS SERVIÇOS. Inclui a política de preço e condições de venda dos serviços
individuais, ou do pacote de serviços oferecidos pela empresa.
DISPONIBILIDADE E FLEXIBILIDADE. Adequação às necessidades do cliente em
serviços especiais. Diz respeito à capacidade em apresentar soluções para casos atípicos
relacionados à logística internacional e ao comércio exterior indicando, por exemplo, uma
logística diferenciada ou um regime aduaneiro especial, indicando os prós e os contras de
cada uma das possibilidades.

Fonte: Dados da pesquisa.

3.5.

Tratamento dos dados e análise do conteúdo

Com os formulários das entrevistas em mãos, foi feita uma detalhada leitura por
repetidas vezes, e uma análise aprofundada do conteúdo de cada uma das
respostas, fazendo uma separação por categorias de acordo com cada nível de
serviços e de atributos. No formulário aplicado aos clientes selecionados, nota-se
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uma série de onze categorias distribuídas entre os seis atributos apontados na
bibliografia. Em alguns casos, notou-se que a resposta de uma determinada
categoria caberia a outra posição de categoria, fazendo-se necessária sua
realocação para que houvesse maior coerência. Outras vezes, o respondente
escolheu uma opção que não condizia com a explicação. Tendo em vista a análise
qualitativa dos dados, estas eventuais controvérsias foram consideradas e tratadas
de maneira devida.
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4.

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE

A empresa escolhida como unidade de análise para o presente estudo é composta
por várias empresas com identidades jurídicas diversificadas, porém, são de uma
única diretoria e administração. Por este motivo são tratadas nesta dissertação como
se empresa única fosse. Outro importante ponto a ser colocado é que, para esta
caracterização, optou-se por utilizar um nome irreal, escolhido como SERVCOMEX,
de forma a preservar a real identidade da mesma. A empresa SERVCOMEX se
caracteriza por ser um grupo de empresas de administração familiar. Fundada em
1995, seu início foi marcado por uma época em que o comércio exterior era uma
atividade extremamente burocrática e que envolvia a tramitação de uma grande
quantidade de papéis. A primeira empresa do grupo tinha como objeto, o serviço de
desembaraço aduaneiro nas principais alfândegas de Minas Gerais. A proposta da
empresa era a de ter um conceito diferente no mercado, o que significava não
somente um simples fornecedor de serviços, mas uma parceira de seus clientes,
fornecedores e dos próprios órgãos intervenientes no comércio exterior brasileiro. A
justificativa era que a parceria seria a junção dos esforços de todas as partes para
que os processos pudessem fluir da melhor maneira possível. Recentemente a
empresa reformulou sua estratégia, definindo como missão, “promover a
competitividade dos nossos parceiros, através da prestação de serviços em
importação exportação com conhecimento especializado.” Para conseguir cumprir
esta missão, e ainda de acordo com o que foi definido em seu planejamento
estratégico, a empresa adota como valores, “ética e respeito, parceria, qualidade,
atenção aos detalhes, criatividade nas soluções e desenvolvimento contínuo”.

Atualmente o grupo é formado por seis empresas que se dividem em quatro
modelos de negócios: As empresas, SERVCOMEX Comércio Exterior Ltda e a
SERVCOMEX Comércio Exterior Rio de Janeiro Ltda, dentro do modelo de negócios
com foco no desembaraço aduaneiro de mercadorias tanto na importação quanto na
exportação.

As

empresas,

SERVCOMEX

Logística,

SERVCOMEX

Serviço

Internacional Logística Espírito Santo Ltda e a SERVCOMEX International Logistics
Agenciamento de Transportes São Paulo Ltda, com foco principal no modelo de
negócio de logística internacional, com agenciamento de cargas internacionais,
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aéreas, marítimas e rodoviárias. A SERVCOMEX Logística faz parte de uma rede
mundial de agentes o que faz com que ela esteja de certa forma presente nos cinco
continentes. Por último e a mais nova das empresas do grupo, fundada em 2012 a
partir da fusão com outra transportadora que trabalhava anteriormente em regime de
parceria com o grupo, a SERVCOMEX Transportes Ltda, tem seu escopo voltado
para as operações de trânsito rodoviário e de logística após liberação alfandegária.
A SERVCOMEX Transportes também presta serviços que envolvem a Receita
Federal do Brasil, uma vez que executam serviços de transito aduaneiro, com
remoção de cargas de zonas primárias do território aduaneiro para zonas
secundárias, que são os portos secos alfandegados. O quarto modelo e negócio é o
de Consultoria e Treinamento. Este modelo é representado pela empresa
SERVCOMEX Comércio Exterior Ltda, onde as são centralizadas as principais
decisões da empresa e onde estão os profissionais qualificados para este tipo de
serviço. O foco deste modelo está no desenvolvimento técnico das próprias
empresas do grupo e dos clientes e parceiros, com soluções de logísticas integradas
e treinamento nas questões relativas ao comércio internacional.

Além das empresas próprias do grupo, que atendem aos portos de Rio de Janeiro e
de Vitória, o Grupo SERVCOMEX também conta com parceiros estratégicos nas
principais alfândegas do território nacional, o que traz ao grupo uma responsividade
e uma flexibilidade no atendimento de seus clientes.

Todos os serviços ofertados pelas empresas do grupo, são acessíveis aos clientes
de forma conjunta ou separada. Alguns clientes optam por fazer todos os serviços
de consultoria, treinamento, logística internacional, desembaraço aduaneiro e
logística interna com o grupo. Outros são clientes apenas no modelo de negócio de
desembaraço aduaneiro e alguns podem ser clientes somente no agenciamento de
cargas internacionais. Normalmente quando o desembaraço aduaneiro está dentre
os serviços contratados, este é tido como o centro focal dos serviços e de onde os
processos são coordenados. Por este motivo, este estudo de caso tem seu foco nos
serviços aduaneiros, mas que podem abranger os demais serviços ofertados pelo
grupo, uma vez que de uma forma ou de outra, acabam sendo coordenados pela
SERVCOMEX Comércio Exterior Ltda nos casos em que há a consolidação de mais
de um serviço.
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5.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados e analisados os resultados obtidos por meio de
pesquisa qualitativa aplicada aos tomadores de serviços de comércio exterior de
uma empresa prestadora de serviços em comércio exterior, caracterizada na seção
anterior.

Os serviços da logística de comércio exterior investigados estão fundamentados na
literatura e foram agrupados em seis categorias; cumprimento de prazos; acurácia
nos processos de importação; sistema de recuperação de falhas; follow Up; preço
dos serviços e disponibilidade e flexibilidade.

A estratégia adotada pra apresentar e analisar os resultados deste estudo foi a de
agrupar as categorias investigadas conforme a avaliação dos respondentes, criando
assim três categorias para a análise: serviços logísticos que superaram as
expectativas dos clientes, serviços logísticos que nivelaram com as expectativas dos
clientes e serviços logísticos que frustraram as expectativas dos clientes.

5.1.

Serviços logísticos que superaram as expectativas dos clientes

Como pode ser observado no quadro 04 abaixo, muitos dos atributos de serviço
conseguiram superar as expectativas dos clientes entrevistados. Alguns dos
atributos de serviço se destacaram. As respostas dos participantes da pesquisa
mostraram uma maior satisfação, de forma especial, em alguns serviços que são
considerados como acessórios aos serviços em comércio exterior.
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QUADRO 04 – Serviços logísticos que superaram com as expectativas dos clientes
Atributo de Serviço
Logístico/Comex
Cumprimento do prazo para a análise
dos documentos de embarque
Cumprimento do prazo para a análise
do tratamento administrativo e tributário
Cumprimento do prazo para o registro
dos licenciamentos de importação
Cumprimento do prazo para o registro
das declarações de importação
Confiabilidade no enquadramento da
classificação fiscal das mercadorias

Tipo

MPE

PE

IE

ME

MME

TASEC

Padrão

1

5

1

1

Padrão

3

3

1

1

Padrão

1

5

1

1

Padrão

5

2

2

Acessório

3

3

1

4

Confiabilidade na análise dos
procedimentos administrativos e

Padrão

3

2

2

2

Padrão

2

2

3

3

5

2

2

2

2

tributários.
Confiabilidade nas informações
declaradas na importação
Sistema de recuperação de falhas.

Acessório

Follow Up

Acessório

3

2

Preço dos serviços.

Padrão

2

5

Disponibilidade e Flexibilidade

Acessório

1

2

0
4

4

Fonte: Dados da pesquisa.

MPE - Muito pior do que o esperado
PE - Pior do que o esperado
IE - Igual ao esperado
ME - Melhor do que o esperado
MME - Muito melhor do que o esperado
TASEC - Total dos atributos que superaram as expectativas de clientes.

Os o atributo dos serviços de classificação fiscal de mercadorias e o atributo de
disponibilidade e flexibilidade foram aqueles que representaram uma maior
satisfação por parte dos entrevistados. A análise qualitativa das respostas mostra
esta superação. A seguir serão apresentadas algumas menções sobre os serviços
apresentados no quadro 04 acima.
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5.1.1.

Atributo de acurácia na classificação fiscal de mercadorias

De acordo com o que foi apresentado no referencial teórico e disposto no quadro 04
anterior, a exatidão no serviço logístico, que engloba os serviços em comércio
exterior, diz respeito a dimensão final de qualidade nas operações logísticas.
Representa a medida da eficácia de toda a logística da cadeia integrada e não
somente das funções isoladas (BOWERSOX e CLOSS, 2001). Considerando então
este construto proposto pelos citados autores, diversas dimensões de qualidade em
serviços devem ser associadas a cada pedido. A classificação fiscal de mercadorias
é uma destas importantes dimensões. Ela tem despertado o interesse dos órgãos e
autoridades responsáveis pela fiscalização e tributação das operações que
envolvem o comércio de produtos (BIZELLI, 2003, p.11).

Dentre as sete empresas pesquisadas, quatro indicaram que o serviço de
classificação fiscal superou suas expectativas. Um dos respondentes indicou que o
serviço prestado era muito melhor do que o esperado.
Os profissionais são bastante atentos e conseguem explicar quais podem
ser as consequências, se a classificação adotada não for a sugerida por
eles. Explicam o porquê determinada classificação no código NCM foi
sugerida. Antes de escolher uma classificação, direcionam as questões
técnicas para um correto enquadramento para que os professores
responsáveis pelo projeto possam responder. Não há o que reclamar.
Entendemos que tem que ser desta forma para não ocasionar maiores
problemas com os órgãos intervenientes no comércio exterior. A equipe
supre toda e qualquer duvida de nossa parte, nos explicando o que pode
acontecer no futuro, caso o enquadramento no código NCM for divergente
do correto. Não esperávamos um serviço tão direcionado e detalhado.
Superou positivamente nossas expectativas.

Como destaque, pode ser observada uma superação generalizada para a qualidade
e a confiança no serviço de classificação fiscal de mercadorias, sendo justificada
pela equipe diferenciada que oferece um serviço com maior segurança aos clientes.
Os respondentes mostraram compreender a importância do serviço de classificação
e a percepção deste serviço acessório como um diferencial. Isto mostra que serviços
acessórios podem agregar o valor percebido pelo cliente o que traz um benefício
direto para o prestador de serviço e consequentemente para o prestador dos
serviços logísticos de comércio exterior.
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5.1.2.

Atributo de disponibilidade e flexibilidade

No referencial teórico da presente dissertação foi possível constatar que a
flexibilidade é característica predominante em empresas dinâmicas. Este fator está
destacado no quadro 04 apresentado no tópico anterior. A flexibilidade pode ser
considerada um fator de potencial para o ganho de vantagem competitiva. Collin e
Lorenzin (2006) explicam que a flexibilidade é a habilidade de adaptação às rápidas
e inesperadas mudanças do mercado. Entendendo o prestador de serviço em
comércio exterior como agente logístico, conforme foi amplamente discutido em
seções anteriores, é possível notar que este deve ter sua capacidade de integração,
planejamento e gerenciamento das atividades logísticas, as quais compõem a
cadeia de suprimentos de seus clientes. De acordo com Lieb e Miller (2000), a
globalização dos mercados é uma realidade que comprova a forte tendência de uma
organização econômica que segue para o crescimento do mercado de prestadores
de serviços logísticos. Os prestadores de serviços logísticos e os prestadores dos
serviços especializados em comércio exterior, uma vez que atuam para uma série de
clientes de diferentes segmentos, e por terem a conveniência de atualizar
frequentemente sua infraestrutura, seus sistemas, suas técnicas e de maneira
especial seu capital intelectual, podem oferecer uma maior ﬂexibilidade de forma a
proporcionar soluções logísticas atualizadas e personalizadas segundo as
exigências reais de cada um de seus clientes, explorando a vivência acumulada na
operação de um determinado cliente em outros com necessidades e características
similares. Desta forma, uma empresa, por meio da parceria com um prestador de
serviços em comércio exterior pode ter acesso às soluções mais apropriadas para
atendimento

de

sua

demanda,

considerando-se

ainda

os

aspectos

e

a

individualidade dos diversos segmentos em que atua.

Quatro dos sete respondentes apontaram que a disponibilidade e flexibilidade da
empresa objeto deste estudo superaram as suas expectativas. Dentre estes
respondentes destacam-se as seguintes colocações:
Impressão que eu tenho é que se precisar disto eu terei um respaldo deste
prestador. Mas na prática tive algumas demandas como pleito de Ex-
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Tarifários, mas por nossa opção, não chegamos a seguir adiante. No
entanto, fomos prontamente atendidos
temos todo apoio, suporte e instruções quando solicitamos assessoria em
qualquer assunto de comercio exterior. Esperamos assessoria e que
soluções e melhorias sejam dadas em qualquer assunto de comercio
exterior. Percebemos comprometimento e que temos todo apoio, suporte e
agilidade nas soluções e melhorias nos processos atípicos da empresa.
Esteve sempre pró-ativa oferecendo serviços e soluções. Mesmo nem
sempre fechando tudo que é oferecido, vemos uma disposição do prestador
de serviços em atuar em todas as áreas procurando ser um provedor de
soluções no comércio exterior.

As transcrições das respostas acima comprovam a relevância da dimensão da
flexibilidade e disponibilidade no serviço ao cliente de comércio exterior. Assim como
a classificação de mercadorias, este atributo mostrou ser capaz de agregar o valor
percebido pelo cliente.

5.1.3.

Outros atributos de qualidade que superaram as expectativas dos
clientes

Apesar do destaque dado aos atributos relacionados aos serviços acessórios de
classificação fiscal e da disponibilidade e flexibilidade, outras dimensões de serviços
logísticos em comércio exterior foram mencionados na pesquisa. Desta forma, faz-se
necessário trazê-las nesta seção. Estas dimensões também estão presentes no
quadro 04 apresentado previamente que destaca os serviços cuja percepção do
desempenho, superou as expectativas dos clientes.

A análise do tratamento administrativo e tributário e das informações declaradas na
importação foi uma destas dimensões mencionadas:
Não tenho o que reclamar desta parte, pois sempre somos muito bem
atendidos neste aspecto, e até o momento não identificamos nenhum erro
que fizesse com que tivéssemos prejuízos ou atrasos.
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O comprometimento do prestador de serviço em comércio exterior no momento em
que acontece alguma falha também foi apontado como ponto que superou a
expectativa de clientes.
Temos todo apoio e suporte quando uma reclamação ou solicitação de
melhoria é feita. Percebemos comprometimento e que temos todo apoio,
suporte e agilidade nas soluções sugeridas quando fazemos qualquer
reclamação para os serviços prestados por este prestador de serviços.

Houve menção ao prazo para análise dos documentos de embarque, indicando que
foi muito melhor do que o esperado. Um dos respondentes, do setor de apoio à
pesquisa, descreve que:
Na maioria das vezes recebo a resposta antes que eu entendesse que
houvera tempo suficiente para que o analista pudesse ter analisado os
documentos, mas pelas colocações sempre pertinentes, consigo ver que a
análise é sempre feita de forma criteriosa.

Houve também a percepção superada quanto ao prazo para análise do tratamento
administrativo e tributário. Um dos respondentes colocou que:
Este tipo de análise vem sem que tivéssemos esperado por ela, sendo
positiva a qualquer tempo.

Um dos pontos críticos nos processos de importação é o registro da declaração de
importação. Nesta pesquisa, houve clientes que se mostraram mais do que
satisfeitos quanto a este prazo, pois em alguns casos consideram aceitável um
prazo maior para o registro das declarações de importação, pois compreendem que
alguns procedimentos burocráticos por parte de alguns órgãos intervenientes no
comércio exterior, interferem neste prazo:
Esperamos que a DI seja registrada no mesmo dia da presença de cargas
no porto seco, e conseguimos sempre isto, exceto em casos onde há
anuência do ministério da agricultura, o que é normal.

O follow up é uma importante ferramenta para o acompanhamento do fluxo de
processos pelos clientes e auxiliam na tomada de decisões às empresas
importadoras e exportadoras. Neste ponto, apesar de não ser um consenso, houve
aqueles que tivessem suas expectativas superadas:
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Além de sempre disponibilizar informações dos processos e fazer um bom
acompanhamento do mesmo, várias vezes se antecipam gerando
informações ao cliente.

Com o exposto, nota-se que, apesar da hegemonia dentre os entrevistados com
relação aos atributos de alguns serviços acessórios, não se pode deixar de
considerar os outros atributos cuja importância também já é reconhecida pela sua
primazia. Ademais, é necessário considerar o aspecto qualitativo da pesquisa que
não faz uma análise meramente estatística, mas ao contrário, concentra-se nos
dados qualitativos e aprofundados de cada uma das dimensões propostas.

5.2.

Serviços logísticos que nivelaram com as expectativas dos
clientes

A pesquisa aplicada pôde demonstrar que muitos clientes estão dentro de um
padrão razoável de satisfação em vários dos atributos. Muitos dos respondentes
informaram que a qualidade de serviço esperada era igual à qualidade de serviços
percebida, mostrando que a expectativa criada pela empresa é coerente com o
serviço prestado. Devido às características deste mercado, a empresa não faz
grandes investimentos em mídia e as expectativas dos clientes são formadas
principalmente pela reputação desta, conquistada pelo trabalho desenvolvido para
diversas empresas importadoras e exportadoras ao longo dos anos. Para poder
manter esta reputação, é importante que se consiga entregar a qualidade dos
serviços no mesmo nível das expectativas criadas, buscando minimizar eventuais
frustrações daqueles que utilizam os serviços oferecidos pelo grupo.

Neste sentido, a análise dos dados qualitativos coletados mostra uma consistência
quanto a qualidade dos serviços prestados, uma vez que todos os onze indicadores,
objeto do presente estudo, foram considerados como satisfatórios por pelo menos
dois dos respondentes, conforme observado no quadro à seguir.

O quadro 05 abaixo ilustra aqueles atributos de serviço que não superaram, mas
conseguiram igualar as expectativas dos respondentes. A aplicação da pesquisa foi
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capaz de demonstrar que cinco das onze dimensões de serviço se destacaram
como as que apenas nivelaram com as expectativas dos tomadores de serviços em
comércio exterior da empresa em estudo.
QUADRO 05 – Serviços logísticos que nivelaram com as expectativas dos clientes
Atributo de Serviço
Logístico/Comex
Cumprimento do prazo para a análise
dos documentos de embarque
Cumprimento do prazo para a análise
do tratamento administrativo e tributário
Cumprimento do prazo para o registro
dos licenciamentos de importação
Cumprimento do prazo para o registro
das declarações de importação
Confiabilidade no enquadramento da
classificação fiscal das mercadorias

Tipo

MPE

PE

IE

ME

MME

TAIEC

Padrão

1

5

1

5

Padrão

3

3

1

3

Padrão

1

5

1

5

Padrão

5

2

5

Acessório

3

3

1

3

Confiabilidade na análise dos
procedimentos administrativos e

Padrão

3

2

2

2

Padrão

2

2

3

2

5

2

5

2

2

tributários.
Confiabilidade nas informações
declaradas na importação
Sistema de recuperação de falhas.

Acessório

Follow Up

Acessório

3

2

Preço dos serviços.

Padrão

2

5

Disponibilidade e Flexibilidade

Acessório

1

2

Fonte: dados da pesquisa.

MPE - Muito pior do que o esperado
PE - Pior do que o esperado
IE - Igual ao esperado
ME - Melhor do que o esperado
MME - Muito melhor do que o esperado
TASEC - Total dos atributos que superaram as expectativas de clientes.

5
4

2
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5.2.1.

Atributos de cumprimento dos prazos

Os atributos de cumprimento de prazos estão separados em quatro subgrupos
conforme apresentados no quadro 05 acima. Três destes quatro subgrupos foram
avaliados com maior intensidade como sendo satisfatórios, equiparando, portanto,
com as expectativas dos clientes. Resgatando o que já é trazido nesta dissertação
em seu referencial teórico, diversas são as razões que levam as empresas a uma
real necessidade na redução dos seus lead times. Em um cenário de transações
internacionais, a excelência nos serviços aduaneiros se torna algo essencial.
Entregas mais frequentes, cumprimento de prazos, disponibilidade de mercadoria e
informações sobre pedidos são alguns dos atributos cada vez mais valorizados
pelos clientes que compõem o imenso leque de possibilidades de prestação do
serviço logístico para vantagem competitiva (FLEURY, 2000).

No que concerne ao cumprimento do prazo para registro das declarações de
importação, que é considerado um marco no fluxo do processo de importação, pôde
ser notado que as expectativas dos clientes estão sendo cumpridas, como pode ser
percebido na colocação de um respondente de uma importante indústria
farmacêutica mineira:
Percebemos que as DIs são registradas no prazo e no menor tempo; as
duvidas para registro DIs são enviadas antes da chegada da carga o que
facilita o cumprimento do prazo.

Ainda que atendidas as expectativas neste atributo, que conforme colocado é um
indicador relevante, alguns respondentes apontam algumas exposições que podem
deixar a satisfação próxima à decepção. A resposta de uma empresa do setor de
máquinas pesadas mostra que, neste quesito, existe uma tênue linha entre o
atendimento da expectativa e a frustração:
Vencidas as dúvida, e etapas anteriores, a DI em si é registrada dentro do
prazo. Mas muitas vezes as etapas anteriores acabam comprometendo.
Outra coisa que também pode comprometer é a solicitação de numerário. O
envio tardio da solicitação de numerário com os valores a serem
provisionados para o pagamento dos impostos, muitas vezes compromete o
registro da DI. Mas no geral não é tão ruim.
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Este mesmo respondente indica o que seria o ideal para que sua necessidade fosse
atendida, explicando que:
O ideal seria que não tivesse os contratempos anteriores ao registro, como
analise do tratamento administrativo e tributário, classificação, etc. O ideal
seria que quando a carga chegasse e estivesse disponível no sistema do
terminal, a DI fosse registrada de imediato.

O instrumento de coleta de dados dividiu esta dimensão de serviços em quatro
diferentes atributos, quais sejam, o cumprimento dos prazos para análise dos
documentos de embarque, para análise do tratamento administrativo e tributário,
para o registro dos licenciamentos de importação e para os registros das
declarações de importação. É legítima a percepção nestas dimensões, de duas
funções analíticas e outras duas funções puramente operacionais, que são
designadas por hierarquias diferentes dentro da estrutura do prestador dos serviços
de comércio exterior. Com efeito, a análise destes dados coletados leva a uma
percepção de que este atributo teve maior destaque dentro das dimensões de
serviço que nivelaram com as expectativas dos clientes, sem superá-las.

5.2.2.

Atributo de recuperação de falhas

Outro atributo apontado na literatura como indicador de qualidade em serviços
logísticos de comércio exterior, também apresentado no quadro 05 acima e que teve
destaque na pesquisa aplicada foi o sistema de recuperação de falhas. Esta é uma
dimensão de qualidade que está relacionada ao processo de prestação do serviço.
Nela estão implícitas outras dimensões, tais como, a flexibilidade, a reputação e
credibilidade do prestador, as atitudes, o comportamento e a confiança.

Os

tomadores dos serviços criam uma expectativa de valor e suas ações são baseadas
nestas expectativas. As falhas são consideradas custos e entram de forma negativa
na percepção do cliente para o resultado do valor entregue. Desta forma, para
compensar esta dedução na percepção da qualidade ocorrida em virtude das falhas,
a recuperação destas restitui o valor original do serviço de forma a compensar a
insatisfação ocasionada pela falha.
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Na presente pesquisa aplicada, este atributo se destacou como serviço que se
nivelou às expectativas dos tomadores dos serviços. Na visão dos clientes, a
postura do prestador frente a um erro no processo de importação deve sempre ser a
de excelente responsabilidade e respeito ao usuário do serviço. O que alguns
clientes têm percebido sobre o serviço recebido, pode ser ilustrado na exposição de
uma empresa que importa artigos de decoração:
Considero o sistema de recuperação de falhas excelente. Já tive situação
em que um funcionário não fez tarefa que lhe cabia, o que poderia ter
inviabilizado o embarque de mercadoria que estava no exterior, mas toda a
equipe se mobilizou prontamente, procurando soluções para evitar
quaisquer atrasos (que foram efetivamente evitados) e apresentando mais
de uma forma de resolução dos problemas.

O destaque desta dimensão de serviço para o simples atendimento às expetativas
dos clientes é algo positivo, pois em primeira instância, reflete a imagem e a
reputação da empresa no mercado, uma vez que mostra a imagem construída para
os clientes, de uma empresa que tem um satisfatório nível de responsabilidade
perante suas ações. Em segundo plano, como resultado desta análise, é possível
verificar que na prática, os clientes tem conseguido perceber e ratificar sua
impressão inicial com relação à seriedade e a postura da empresa em situações
onde as falhas ocorrem, uma vez que os serviços são executados por pessoas que,
por mais capacitadas e por maior que sejam suas competências, são passíveis de
cometê-las.

5.2.3.

Atributo de preço dos serviços

Contudo, no tocante aos atributos de serviços que se nivelaram as expectativas dos
clientes, a análise dos dados qualitativos leva a uma inferência de que a política de
preço está dentro do esperado, pela maioria dos tomadores de serviços. Esta
inferência se faz possível, pois os valores estão relacionados a todos os demais
atributos. Esta análise pode ser mais bem compreendida ao se analisar os dados do
quadro 05.
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A literatura amplamente discutida nesta dissertação enfoca que o setor de serviço
tem uma forte vocação para a segmentação de mercado, de forma a alocar os
recursos de acordo com a segmentação de clientes ou das necessidades dos
tomadores de serviços para os quais as empresas prestadoras pretendem atender.
Uma decisão equivocada acerca da alocação de esforços e ao tipo de necessidade
de clientes a ser atendida, pode levar aos prestadores de serviços logísticos a
oferecer configurações de serviços pouco valorizadas pelos segmentos de clientes
escolhidos e ainda, o que pode ser ainda mais grave, deixar de oferecer alguns
serviços que seriam valorizados para outro perfil de cliente. Na segunda seção desta
dissertação, onde são levantadas as bases teóricas para a pesquisa, é possível
encontrar a definição da estratégia competitiva do prestador de serviços logísticos
segundo Chopra e Meindl, (2003), que esclarecem que a segmentação dos serviços
não deve se resumir a entender às necessidades dos clientes.

Lambert (1993)

apresenta um método de classificação ABC para classificação de clientes,
diferenciando os diferentes níveis de serviços de acordo com a importância do
cliente em função da rentabilidade, mas principalmente dos ganhos estratégicos e
indiretos.

A tarefa de precificação de serviços é geralmente mais complexa que a precificação
de bens. Comparação de preços de serviços também é complicada pois existem
outros atributos a serem considerados. Kotler (1998) entende que, mais do que os
atributos que compreendem o valor total, o cliente avalia também a variável total do
custo, a qual inclui o valor monetário (preço), valor de tempo, de energia física e
psíquica. Kearney (2004, p 39), complementa que “a estratégia do custo monetário
(preço) identifica o valor máximo que o comprador se dispõe a pagar em troca dos
benefícios que recebe (ou percebe) do produto ou serviço”.

Desta forma, a pesquisa aplicada mostra que os usuários dos serviços logísticos de
comércio exterior da empresa em estudo percebem o valor dos serviços acessórios
que estão presentes como um pacote de serviços oferecidos:
O preço é o preço de mercado, considerando a qualidade superior dos
serviços prestados.
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Esta afirmação comprova a existência de um trade-off entre preço e serviços
agregados e que a tendência de reconhecimento deste valor dos serviços tem sido
cada vez mais, uma constante na realidade das empresas que atuam no mercado
global.

5.2.4.

Outros atributos de qualidade que nivelaram com as expectativas
dos clientes

Novamente pode ser notada no quadro 05, a frequência de outros atributos que
nivelaram com as expectativas dos clientes, mesmo que com menor intensidade.
Com relação à confiabilidade na análise do tratamento dos procedimentos
administrativos e tributários, houve usuários dos serviços da empresa objeto desta
análise que mencionaram a ação de concorrentes, o que mostra que eles não
percebem o serviço efetivamente entregado neste sentido. Mesmo fazendo esta
menção, na concepção deste respondente, o serviço está ainda dentro do esperado:
Vejo que algumas outras empresas concorrentes às vezes neste quesito se
antecipam enviando e-mails gerais informativos. Mas, de maneira geral,
somos bem atendidos sim neste ponto.

No que diz respeito à acurácia na classificação fiscal, assim como foram
encontrados aqueles clientes que consideraram sua expectativa superada, houve
também tomadores de serviços cujo nível de exigência era maior, e por isso
percebiam que os serviços apenas supriam suas aspirações. Esta análise não é
negativa. Para ilustrar o sentimento de um dos usuários destes serviços, transcrevese a seguinte sentença:
Às vezes existem diferentes interpretações, mas são discutidas e ambas as
partes, cliente e prestador, adotam o bom senso. De uma forma geral avalio
bem a acuracidade das classificações fiscais do prestador de serviços em
comércio exterior. Interpretação coerente entre o material físico e as
técnicas de classificação, bom senso e participação do cliente nas decisões
sobre classificação.

Uma dos principais atributos que são capazes de caracterizar um prestador de
serviços como destaque é o de disponibilidade e flexibilidade. Como este atributo
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está relacionado à capacidade de proporcionar inovações e trazer competitividade
aos clientes, por meio de proposições de soluções diferenciadas para a estratégia
logística do cliente, conforme apresentado pela bibliografia estudada, é possível
deduzir que ele pode proporcionar a empresa prestadora de serviços, uma maior
capacidade de se destacar perante os concorrentes. A empresa objeto de estudo
consegue atender à esta necessidades específica conforme colocado pela
respondente responsável pela empresa de produtos de decoração:
Considero excelentes os serviços prestados nesse ponto, pois minha
empresa realiza importação de vários produtos atípicos, como antiguidades,
fósseis, conchas naturais, taxidermia, obras de arte, e em cada um desses
produtos o Grupo SERVCOMEX fez um estudo meticuloso das condições
de importação, fazendo com antecedência uma análise de todos os
documentos necessários para que o desembaraço aduaneiro transcorresse
da forma mais rápida possível, e fornecendo orientações precisas em cada
um dos casos.

As colocações exibidas neste tópico ostentam que a pesquisa pôde demonstrar uma
generalização quanto a uma mera satisfação dos clientes. As sete empresas
participantes produziram juntas setenta e oito respostas que foram classificadas de
três formas: aquelas que indicaram sua frustração; outras que apontaram para o
nivelamento quanto às suas expectativas e por último as respostas classificadas
como as que superaram estas expectativas. Deste total de respostas, cinquenta por
cento indicaram o nivelamento das expectativas. Vale ressaltar que, por se tratar de
um estudo qualitativo, a análise foi feita por meio das explicações da escolha quanto
ao nível de atendimento a estas expectativas e sobre os comentários referentes aos
serviços esperados vis a vis os percebidos como recebidos. Este resultado mostra
uma predominância da equalização entre o serviço esperado e o recebido.

5.3.

Serviços logísticos que frustraram as expectativas dos clientes

As respostas apuradas na pesquisa atestam que nenhum dos atributos de serviços
foi preponderante na frustração quanto a percepção do cliente no serviço entregue.
Alguns dos respondentes avaliaram determinados atributos do serviço recebido,
como pior ou muito pior do que o esperado. Todavia, constituíram uma minoria em
relação ao total dos respondentes, como demonstra o quadro 06 à seguir.

91

QUADRO 06 – Serviços logísticos que frustraram com as expectativas dos clientes
Atributo de Serviço
Logístico/Comex
Cumprimento do prazo para a análise
dos documentos de embarque
Cumprimento do prazo para a análise
do tratamento administrativo e tributário
Cumprimento do prazo para o registro
dos licenciamentos de importação
Cumprimento do prazo para o registro
das declarações de importação
Confiabilidade no enquadramento da
classificação fiscal das mercadorias

Tipo

MPE

PE

IE

ME

MME

TAFEC

Padrão

1

5

1

1

Padrão

3

3

1

3

Padrão

1

5

1

1

Padrão

5

2

0

Acessório

3

3

1

0

Confiabilidade na análise dos
procedimentos administrativos e

Padrão

3

2

2

3

Padrão

2

2

3

2

5

2

0

2

3

tributários.
Confiabilidade nas informações
declaradas na importação
Sistema de recuperação de falhas.

Acessório

Follow Up

Acessório

3

2

Preço dos serviços.

Padrão

2

5

Disponibilidade e Flexibilidade

Acessório

1

2

2
4

1

Fonte: Dados da pesquisa.

MPE - Muito pior do que o esperado
PE - Pior do que o esperado
IE - Igual ao esperado
ME - Melhor do que o esperado
MME - Muito melhor do que o esperado
TASEC - Total dos atributos que superaram as expectativas de clientes.

Mesmo que de forma menos frequente nesta pesquisa, e ainda considerando seu
caráter qualitativo, a análise dos serviços que não conseguiram chegar ao nível
desejado pelo cliente, se torna a mais importante dentre as demais, pois é a partir
dela que a organização pode buscar ações corretivas na busca da excelência com
objetivo de liderar o mercado em seu segmento. Da mesma forma devem ser
consideradas as reclamações espontâneas de usuários de serviços. Se o cliente
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reclama, é porque está disposto a dar a oportunidade da empresa em corrigir e se
adaptar para poder atendê-lo. Pode-se dizer que, se o cliente expõe seu sentimento
quanto às deficiências no serviço, é porque ele está disposto a continuar
trabalhando com o prestador. Neste sentido, o fornecedor do serviço precisa buscar
transformar estes inputs em outputs no sentido de buscar a adequação de suas
operações em prol do tomador dos serviços.

Com o exposto, a análise dos pontos que ficaram aquém das expectativas dos
clientes tem uma grande importância principalmente para a empresa objeto do
estudo de caso, pois representa uma oportunidade de melhor conhecer
sistematicamente aqueles atributos que merecem um estudo para sua melhoria.

5.3.1.

Atributo de cumprimento dos prazos

O quadro 06 acima apresentado no tópico anterior traz estre atributo mostrando sua
incidência em três dos quatro subgrupos que tratam a questão dos prazos nos
serviços logísticos do comércio exterior. A tratativa teórica deste atributo já foi
abordada na segunda seção desta dissertação e resgatada nesta atual e quinta
seção, exatamente no tópico dos itens que nivelaram com as expectativas dos
clientes.

Apesar

das

percepções

desta

dimensão

de

serviço

estar

predominantemente nivelada com as expectativas dos clientes entrevistados, pôdese notar que este sentimento não é um consenso, havendo ocasionalmente um
paradoxo entre este nível de percepção e a de frustração acerca desta dimensão de
serviço. Em sua natureza, a logística já é uma questão que está diretamente
envolvida com tempo e com prazo. Neste sentido, a expectativa dos usuários com
relação aos atributos relacionados ao prazo é veemente. O respondente do
formulário de pesquisa que representa a empresa do setor de peças de máquinas
pesadas exibe sua expectativa ao explicar o porquê escolheu a opção “pior do que o
esperado”, para o atributo de cumprimento do prazo para o registro dos
licenciamentos de importação:
Acontecem alguns problemas principalmente nas cargas de importação
aérea, mas é mais um problema de nossa parte quando queremos acelerar
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a fase anterior do processo. È difícil dar um parecer, pois não existe um
padrão de tempo a ser cumprido. Ainda assim acho que o procedimento é
lento. Que poderia ser mais rápido. Quando o prestador de serviços sabe
que a carga vai demorar um pouco para chegar, acaba priorizando outros
processos e outros procedimentos mais urgentes e deixando de fazer no
prazo ideal, fazendo com que e o registro do licenciamento passe então a
ser urgente, e com isto, o registro do LI acaba sendo “atropelado”,
“apagando incêndios”.

Ainda que em sua maioria, a percepção dos clientes quanto a esta dimensão da
qualidade do serviço esteja dentro de suas expectativas, existem aqueles cujas
expectativas sejam maiores. Além disso, o mercado cada vez mais competitivo faz
com que as empresas de serviço precisem cada vez mais melhorar o nível de
atendimento. Desta forma, este ponto não pode ser ignorado e deve ser
constantemente trabalhado.

5.3.2.

Atributo de acurácia na análise do tratamento administrativo e
tributário

A importância da acurácia dos serviços logísticos em comércio exterior, que também
é mostrada no quadro 06, foi amplamente discutida no referencial teórico desta
dissertação. Foi discutida também ao se considerar os serviços que superaram as
expectativas dos clientes. Será considerada agora quando avaliada abaixo das
expectativas dos clientes. Neste ponto, um dos respondentes, que atua no comércio
de peças de máquinas pesadas, tem a seguinte percepção:
Muitas vezes é necessário re-conferir para saber se a análise está correta.
Por vezes passa despercebida e precisamos avisar. Esta análise é feita
muitas vezes somente no momento em que o rascunho da Declaração de
Importação é confeccionado e me é enviado pelo prestador de serviço. Ou
seja, muitas vezes a análise é feita em momento inoportuno, na hora em
que eu confiro o serviço. Divido a culpa do prazo desta análise com o
prestador de serviço, mas ainda assim, acho que poderia ser melhor.

Considerando esta colocação como exemplo e ainda a prerrogativa de se buscar a
excelência e a liderança de mercado na prestação de serviços logísticos e de
comércio exterior, a análise do tratamento administrativo e tributário é outro fator que
merece atenção.
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5.3.3.

Atributo de follow-up

A implantação da atividade de follow up, como acompanhamento de processos de
logística internacional é uma ferramenta de prevenção de eventuais desvios, de
forma a auxiliar no cumprimento de prazos de entrega acordado, acompanhando,
documentando e fiscalizando os pedidos pendentes de forma a garantir o
atendimento dos interesses da organização (VIANA, 2000). O follow-up tem por
finalidade assegurar que o resultado da produção seja aquele definido no
planejamento operacional. O controle do processo neste caso consiste em
determinar a capabilidade do processo e o acompanhamento contínuo do resultado,
de forma que se possa fazer uma estratificação para que se obtenham ações
corretivas.

O fluxo de informações é algo inerente ao conceito da logística, conforme já
expresso na seção teórica desta dissertação. A informação é capaz de auxiliar na
tomada de decisões acertadas. No entanto é importante ter a consciência da
qualidade da informação e de sua tempestividade. Uma informação sem o nível de
detalhe necessário pode causar um transtorno ou retrabalho. A recíproca também é
verdadeira, ou seja, uma informação excessiva e sem objetividade perde sua
eficiência gerando também um maior dispêndio de energia intelectual. Com relação
à tempestividade, vale ressaltar que, se o momento de se utilizar a informação
passar antes que esta tenha chegado, de nada valerá. Com estas considerações é
possível compreender o porquê os usuários dos serviços logísticos de comércio
exterior valorizam tanto este atributo, esperando um alto nível deste. A escrita de um
cliente corporativo da indústria têxtil mostra claramente o que foi exposto acima:
Há a necessidade de em alguns processos fazer cobrança de posição do
andamento do processo, principalmente nos processos marítimos .

Com a análise desta colocação dentre outras encontradas na pesquisa, foi possível
asseverar que o follow up pode ser um importante diferencial na prestação de
serviços logísticos e de comércio exterior. Contudo, deve ser muito bem controlado e
alimentado, para que o fluxo de informações trabalhadas neste follow up, sejam
atualizados e confiáveis.
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O gráfico 02 abaixo ilustra a distribuição das respostas dos entrevistados, de acordo
com cada uma das dimensões apontadas para qualidade dos serviços em comércio
exterior.

Disponibilidade e flexibilidade.
Preço dos serviços

Dimensões de Qualidade

Follow up
Sistema de recuperação de Falhas
Acurácia informações declaradas importação.

MPE

Acurácia análise dos proced. Adm/tributários

PE
IE

Acurácia na classificação fiscal de mercadorias

ME

Cumprimento prazos p/ registro declar.importação

MME
Cumprimento prazos p/ registro dos lic. Importação.
Cumprimento prazos p/ análise tratamento adm/trib.
Cumprimento prazos p/ análise docs de embarque

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Número de respondentes.

GRÁFICO 02 – Distribuição da percepção de qualidade dos serviços, dentre os respondentes.
Fonte: dados da pesquisa.

5.4.

Comparação com a literatura

A análise dos resultados da pesquisa passa pela comparação do que foi recuperado
nos formulários aplicados aos clientes da empresa objeto deste estudo. Por isto,
como pode ser percebido nos tópicos anteriores desta seção se fez necessário o
resgate de parte da teoria apresentada na segunda seção que fora a reservada para
este propósito. A busca por bibliografias que abordassem os atributos dos serviços
específicos em comércio exterior demonstrou que não existe um vasto material a
este respeito, trazendo uma característica de pioneirismo para esta pesquisa. Por
outro lado, como foi explicado em outro capítulo deste trabalho, os serviços em
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comércio exterior estão inseridos no conceito de serviços logísticos, fazendo-se
necessária a adequação destas teorias para a realidade conforme a pesquisa que foi
aplicada. O quadro 07 abaixo traz claramente os paralelos entre a abordagem desta
dissertação, a base bibliográfica e os resultados encontrados na pesquisa.
QUADRO 07 – Comparação literária

Dissertação

Literatura

Avaliação dos Resultados
Quanto à análise de documentos.

Cumprimento dos prazos.

BOWERSOX e CLOSS,
(2011)
BALLOU (2006)
Christopher (1998)
Christopher (2007)
Fleury (2000)
Harrison e Hoek (2003)
Fleury, Wanke e
Figueiredo (2006)

Quanto à análise do tratamento
administrativo e tributário.
Quanto ao registro dos
licenciamentos de imp.
Quanto aos registros das
declarações de imp.
Quanto à classificação fiscal de
mercadorias.

Acurácia nos processos
de importação.

Zeithaml, Parasuraman
e Berry, (1990)
Bowersox e Closs
(2001)
Christopher (2007)
Novack e Thomas
(2004)

Quanto à análise do tratamento
administrativo e tributário.

Quanto às informações registradas
na declaração de Importação.

Sistema de recuperação
de falhas.

Follow up

Grönroos (1995)
Bitner, Booms e
Tetreault (1990)
Chopra e Meindl (2003)
Kotler, (1996).
Fawcett e Cooper,
(1998).
Viana (2000)
Lubben (1989)
Araújo (1981)
Heinritz (1977)
Bowersox (2001)
Fleury, Wanke e
Figueiredo (2006)
Barbalho, Richter e
Rozenfeld (2008)

PE
IE
MME
PE
IE

1
5
1
3
3

ME

1

PE
IE
ME

1
5
1

IE

5

ME

2

IE

3

ME

3

MME

1

PE

3

IE

2

ME

2

PE

2

IE

2

ME

3

IE

5

ME

2

PE

3

IE

2
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Preço dos Serviços

Disponibilidade e
flexibilidade

Baumol, (1967),
Gershuny (1987)
Milone (2001),
Faria e Costa (2005)
Guerreiro, Bio e
Merschmann (2008)
Cokins, (2006).
Faria e Costa (2005),
Figueiredo, 2000).
Chopra e Meindl, 2003),
Lambert (1993)
Kearney (2004),

Bowersox e Closs
(2001)
Christopher e Towill
(2000)
Collin e Lorenzin (2006)
Silva e Arienti (2007),
Iañez (2002),
Ballou (2006)
Lieb e Miller (2000),
Lynch (2000),

ME

2

PE

2

IE

5

PE

1

IE

2

ME

4

Fonte: Dados da pesquisa.
MPE - Muito pior do que o esperado
PE - Pior do que o esperado
IE - Igual ao esperado
ME - Melhor do que o esperado
MME - Muito melhor do que o esperado
TASEC - Total dos atributos que superaram as expectativas de clientes.
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6.

CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE NOVAS
PESQUISAS

O objetivo da pesquisa foi o de investigar como a qualidade dos serviços presentes
no processo de importação de uma empresa de logística e comércio exterior, é
avaliada sob a ótica dos tomadores de serviços. Como resultado, e de acordo com o
que foi apresentado na seção anterior, foi possível constatar que os principais
serviços logísticos envolvidos nas operações de comércio exterior foram claramente
identificados. Foi necessário um empenho para associar os serviços logísticos da
literatura convencional, com os serviços prestados em comércio exterior.

Além disso, foi possível adaptar um modelo existente e validado por outros
pesquisadores para avaliar os serviços logísticos identificados. Desta forma, nesta
pesquisa foi utilizado o modelo dos gaps de Lovelock e Wirtz (2006), que constitui
uma evolução do modelo original inicialmente proposto por Parasuraman, Zeithaml e
Berry (1985). Portanto, após análise do modelo dos sete gaps proposto pro Lovelock
e Wirtz (2006), buscando sua aplicabilidade nos serviços logísticos e de comércio
exterior, notou-se que o sétimo gap oferece um método eficaz na avaliação se a
empresa de serviço especializado em comércio exterior está conseguindo atender a
real necessidade do cliente e se este atendimento está sendo reconhecido pelo
tomador de serviço. Com o exposto, elegeu-se o modelo do sétimo gap como o
indicado para se atingir o objetivo proposto na presente pesquisa.

Empregou-se a metodologia qualitativa porque o interesse foi o de ter uma
compreensão aprofundada sobre os serviços logísticos e o método para a avaliação
das dimensões de qualidade para os serviços de comércio exterior. A junção da
metodologia qualitativa com a adaptação do modelo dos gaps se mostrou uma
técnica eficaz na análise de serviços na área de comércio exterior. Fazendo uma
reflexão das respostas encontradas na pesquisa aplicada e ainda comparando-as
com o referencial teórico apresentado, foi possível fazer uma panorâmica sobre a
qualidade da prestação de serviços da empresa SERVCOMEX e inferir a tendência
de incremento nas expectativas dos clientes, para um serviço mais qualificado na
área de comércio exterior. Isto significa que os tomadores deste tipo de serviço
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tendem a evoluir seu nível de expectativas uma vez que a modernização dos
processos pela própria aduana e pelos órgãos governamentais intervenientes no
comércio exterior é uma realidade cada vez mais perceptível.

O grande desafio da maioria das empresas prestadoras de serviços, e de forma
especial aquelas da área de comércio exterior, é encantar e manter o encantamento
dos clientes pelos serviços prestados. Isto significa estar à frente dos clientes e ir
além de suas expectativas. No entanto, o simples atendimento às suas
necessidades não pode representar uma posição segura no mercado para o
prestador dos serviços. O prestador serviços que se acomodar nesta posição está
vulnerável aos concorrentes, podendo perder facilmente “Market Share” para
aquelas empresas que buscam a inovação e a superação a cada dia.

No que se refere aos serviços logísticos ligados ao comércio exterior, o estudo de
caso proporcionou a identificação dos seguintes aspectos relevantes na prestação
de serviço:

A maior parte dos respondentes se mostrou satisfeita com os serviços prestados
pela empresa. Superaram as expectativas da maioria dos clientes, os componentes
dos serviços logíticos de acurácia na classificação fiscal de mercadorias assim como
a flexibilidade e disponibilidade. Todavia, um conjunto de componentes dos serviços
logísticos não chegou a superar as expectativas dos clientes, mostrando que há
espaço para melhorar a qualidade dos serviços prestado, com objetivo de superar as
expectativas dos tomadores de serviços na área de comércio exterior.

A análise dos dados qualitativos mostrou que para um grupo relevante dos clientes o
follow up e o prazo para análise, assim como a acurácia do tratamento
administrativo e tributário nos processos de importação, são atributos que levam a
uma percepção aquém das expectativas dos clientes do grupo pesquisado, e por
isso devem ter uma maior atenção.

Como conclusão, foi possível verificar que a empresa objeto deste estudo de caso,
consegue atender de forma satisfatória seus clientes em diversos aspectos. Não
obstante, muitos dos atributos de serviços apresentaram gaps que podem ser
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trabalhados no sentido de proporcionar maior competitividade para a empresa
conquistar clientes que busquem um nível superior de serviço.

6.1.

Limitações e recomendações de novas pesquisas

Ainda que o estudo tenha cumprido seus objetivos, é necessário salientar algumas
limitações encontradas no processo de pesquisa. São elas:

A primeira restrição está relacionada ao número de clientes investigados, uma vez
que apenas sete respondentes foram estudados. Mesmo que estes respondentes
tenham sido escolhidos com critérios defensáveis, e ainda considerando o fato desta
pesquisa ser um estudo de caso, um trabalho com uma amostra mais abrante, pode
trazer resultados diferentes do que foi apresentado.

Outra limitação está relacionada ao caráter exploratório desta dissertação. Apesar
de existirem vários estudos sobre serviços logísticos, a maioria deles se concentra
nos serviços de transporte e armazenagem de cargas. Este estudo foi dirigido para
os serviços logísticos da área de comércio exterior de forma geral.

Finalmente, é importante ressaltar que os resultados encontrados nesta pesquisa
não devem ser generalizados para outras empresas mesmo que do mesmo
segmento, pois são válidas apenas para a empresa objeto do estudo.

Como recomendação para estudos futuros, sugere-se a aplicação do modelo
proposto em outras empresas do segmento de serviços em comércio exterior, tais
como comissárias de despachos aduaneiros, empresas de consultoria em comércio
exterior e empresas de agenciamento de frete internacional aéreo e marítimo,
explorando a prestação de serviços na importação e também na exportação.
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APENDICE

FORMULÁRIO PARA PESQUISA ACADÊMICA
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM COMÉRCIO EXTERIOR: UM ESTUDO DE CASO.

Estamos realizando uma pesquisa para investigar como a qualidade dos serviços
presentes no processo de importação é avaliada sob a ótica dos tomadores de
serviços da SERVCOMEX, enquanto prestador de serviços especializados em
comércio exterior. Essa pesquisa é parte integrante da dissertação de Mestrado do
mestrando Bruno Gontijo Albernaz pelas faculdades integradas Pedro Leopoldo e,
portanto, gostaríamos de contar com sua colaboração.

INSTRUÇÕES
Procure responder da forma mais completa possível e mantendo o foco. A
Justificativa de sua resposta, assim como os comentários sobre cada um dos
atributos de serviço esperado e recebido, são os principais elementos a serem
avaliados neste formulário, uma vez que está sendo utilizada uma abordagem
metodológica de cunho qualitativo.
Para cada questionamento deverá ser escolhido uma avaliação que varia entre
“muito pior do que o esperado” e “muito melhor do que o esperado”. Basta clicar e
escolher a opção desejada.
Não há limites de caracteres nos campos: “Porquê” e “Comente Sobre”.
Depois de preenchido o formulário, pedimos gentilmente que envie e-mail com o
formulário preenchido anexo para o endereço prof.brunoalbernaz@bol.com.br.

113

Questões:
Responda como você avalia a qualidade dos serviços da SERVCOMEX, enquanto
empresa prestadora de serviços especializados em comércio exterior, de acordo
com cada um dos atributos de qualidade dos serviços abaixo enumerados:

1. CUMPRIMENTO DOS PRAZOS. Diz respeito à capacidade da empresa
prestadora de serviços em comércio exterior em cumprir os prazos esperados
pelo cliente nos procedimentos a ela atribuídos

1.1. Quanto ao cumprimento do prazo para a análise dos documentos de
embarque;
Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

1.2. Quanto ao cumprimento do prazo para a análise do tratamento administrativo
e tributário;
Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

1.3. Quanto ao cumprimento do prazo para o registro dos licenciamentos de
importação;
Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
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Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

1.4. Quanto ao cumprimento do prazo para o registro das declarações de
importação;
Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

2. ACURÁCIA NOS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO. Diz respeito a um baixo
índice de erros nas declarações de importação, nos licenciamentos e nos
processos de uma forma geral. Significa um correto enquadramento legal e uma
correta declaração dos itens importados assim como das declarações relativas à
operação de importação.

2.1. Confiabilidade no enquadramento da classificação fiscal das mercadorias.
Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

2.2. Confiabilidade na análise dos procedimentos administrativos e tributários.
Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
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Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

2.3. Confiabilidade nas informações declaradas na importação.
Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

3. SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE FALHAS. Esta questão está relacionada à
tratativa das reclamações e agilidade na resolução dos problemas. Diz respeito
ao comportamento da empresa na ocorrência de falhas ou mesmo erros no
serviço prestado, assim como o comprometimento e a velocidade com que esta
apresenta a solução para o problema.

Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

4. FOLLOW UP. Esta questão está relacionada à constância e a tempestividade no
fornecimento de informações a respeito do fluxo do processo logístico desde o
momento em que o processo é aberto, passando pelos procedimentos
aduaneiros até a finalização com a entrega da carga e a prestação de contas.

Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
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Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

5. PREÇO DOS SERVIÇOS. Inclui a política de preço e condições de venda dos
serviços individuais, ou do pacote de serviços oferecidos pela empresa.

Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

6. DISPONIBILIDADE E FLEXIBILIDADE. Adequação às necessidades do cliente
em serviços especiais. Diz respeito à capacidade em apresentar soluções para
casos atípicos relacionados à logística internacional e ao comércio exterior
indicando, por exemplo, uma logística diferenciada ou um regime aduaneiro
especial, indicando os prós e os contras de cada uma das possibilidades.

Avaliação dos serviços Recebidos: Escolher um item.
Porquê? Clique aqui para digitar texto.
Comente Sobre:
Serviço Esperado: Clique aqui para digitar texto.
Serviço Recebido: Clique aqui para digitar texto.

