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RESENHA 

Esta pesquisa, realizada em 2012, teve 1253 participantes e ofereceu seis dimensões: 5,54 
(atendimento); 6,50 (qualidade); 7,79 (site); 6,11 (telemarketing); 7,33 (sala vip) e 6,60 (parada) 
avaliadas de 0 a 10 e sobre as quais se interviu visando elevar a satisfação. Os clientes do Grupo JCA 
são os protagonistas deste processo anual de melhoria contínua. 
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INTRODUÇÃO 

A JCA Holding Transporte, Logística e Mobilidade é um grupo de empresas brasileiras de transporte 
rodoviário e urbano de passageiros, cargas e turismo com 85 anos de atuação. São 9.300 funcionários 
trabalhando para deslocar quase 100 milhões de passageiros por ano em mais de 3 mil ônibus por meio 
de 1.500 partidas diárias conectando 400 cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná e Santa Catarina. No ano de 2012, três empresas do grupo figuram na primeira, na 
quarta e na sexta posições do Ranque Maiores e Melhores do Transporte Rodoviário da OTM Editora, 
respectivamente a Auto-Viação 1001 atingindo esta colocação pelo terceiro ano consecutivo, a Viação 
Cometa e a Auto-Viação Catarinense. 

O Grupo vem desenvolvendo um planeamento estratégico desde 2009 e adotado medidas apoiadas em 
equilíbrio, integração e planeamento que visam à  perenidade do negócio em meio às mudanças que o 
mercado brasileiro de deslocamento de passageiros vivencia como o crescimento da frota de carros, e 
difusão da aviação além do maior rigor na regulamentação. Este processo está sintetizado na visão 
adotada pelo grupo: “Marcar a vida das pessoas com ações inovadoras em deslocamento, gerando 
qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e cidadania.” 

Foi buscando marcar vidas que o Grupo  estabeleceu uma frente de  monitoramento o da satisfação e, 
mais amplamente, de relacionamento com os clientes.  O cliente ganha destaque nas tomada de 
decisão das empresas do Grupo na medida em que suas necessidades passam a serem vistas como 
uma oportunidade para a conquista de diferenciais competitivos. Ele se faz ouvir por meio de uma 
pesquisa que procurou responder algumas perguntas como: Qual a satisfação do cliente transportado 
com os serviços oferecidos nas diversas linhas das três maiores empresas do Grupo JCA?  O que o 
cliente espera na prestação destes serviços e como podemos atender suas necessidades e até superá-
las? Que indicador pode servir de termômetro da satisfação dos clientes verificando sua evolução ao 
longo dos anos? Assim, decidiu fazer uma pesquisa para responder a estas perguntas. 



DIAGNÓSTICO 

O Grupo JCA opera linhas  intermunicipais, interestaduais e internacionais concedidas pelos órgãos 
competentes e categoriza suas viagens em curtas (até 150Km), médias (150 a 350Km) e longas (acima 
de 350Km). Estas viagens normalmente partem e se destinam a rodoviárias que variam entre bem e 
pouco estruturadas. Algumas delas, dependendo da classe de viagem, contam com conveniências 
como água, manta, travesseiro e lanches oferecidos aos passageiros.  

Os preços praticados são aqueles  autorizados pelos órgãos concedentes e, em algumas linhas as 
empresas aplicam descontos. As rodoviárias em que as empresas operam possuem guichês de 
atendimento e de venda de passagens. As passagens compradas por internet e telemarketing podem 
ser retiradas nestes balcões e em totens de autoatendimento disponíveis em alguns terminais. Os 
clientes possuem também alguns canais de atendimento como o SAC  via telefone e carta-formulário 
disponível nas agências. Passagens de ônibus também são vendidas em agências terceirizadas para 
conveniência do cliente. 

Um cliente que viajar nas empresas do Grupo JCA terá diversos encontros de serviços ao interagir com 
colaboradores das empresas e desfrutar dos serviços oferecidos desde a escolha das condições 
(classe, destino e horário) até o desembarque no destino passando pelo embarque e viagem em si. 
Cada um desses encontros fornece dados cumulativos para composição da satisfação do cliente. A 
partir desses diversos encontros e suas respectivas avaliações foi que o Grupo JCA buscou inovar e 
estabelecer focos de melhoria dos serviços. 

A satisfação dos clientes é um indicador cada vez mais usado como objeto de gestão das empresas nas 
últimas décadas. Empresas rodoviárias e prestadores de serviços em geral sofrem atualmente uma 
pressão tanto de parte das agências reguladoras e como da clientela para entregarem serviços cada 
vez melhores. Embora menos frequentes que em outros setores regulados, algumas empresas do setor  
já buscaram suas próprias soluções para monitorar a satisfação dos clientes (Pesquisa mostra alto...). 
Em paralelo, acompanhando uma tendência nacional, ANTT Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, outros órgãos concedentes, a ANTP Associação Nacional de Transportes Terrestres e a 
ABRATI Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros  também se 
empenham em criar métodos de monitoramento da satisfação por meio de pesquisas e prêmios de 
reconhecimento de empresas do setor (Edital Contratação; Ônibus Interestaduais; Usuários do 
transporte). Ao cenário, somam-se forças como o aumento de concorrência e empresas cada vez mais 
profissionalizadas dispondo de tecnologias e recursos que diminuem a diferenciação.  O Grupo 
entendeu que adotar a satisfação como um indicador de desempenho não só a colocaria em dia com 
tendências do setor como, ao desenvolver sua própria forma de coleta e acompanhamento, ofereceria 
vantagem competitiva. 

A satisfação do consumidor é um constructo atitudinal o que, em psicologia, significa dizer que é uma 
avaliação do objeto (BANAJI; HEIPHETZ, 2010) e pode ser considerada tanto estado como traço. Em 
outras palavras, uma avaliação sobre um objeto signfica dizer que eu atribuo a ele valência positiva ou 
negativa (eu gosto ou não gosto desta empresa), magnitude (muito ou pouco) e importância (gostar ou 
não desta empresa é algo que impacta na minha vida). Ademais, a atitude como estado significa que é 
possível estar satisfeito em função das variáveis situacionais (esta empresa atende ao que eu gostaria e 
por isso gosto dela), em oposição a um traço (eu gosto desta empresa porque eu sou assim, eu gosto 
das coisas) que está relacionado a uma variável pessoal em que pouco se poderia fazer porque é 
individual, idiossincrático e relacionado à personalidade. Aqui a satisfação é entendida como um estado 
e que a empresa pode e deve fazer algo para impactar nesta satisfação. 

Na literatura científica internacional, a satisfação do consumidor  vem sendo muito estudada em 
ambientes aplicados desde os anos 1980 e suas pesquisas mais fortemente divulgadas desde os anos 
1990, em especial com o pesquisador Richard Oliver (OLIVER; LINDA, 1981; OLIVER, 1997). No Brasil 
ainda há muito resistência por parte das empresas privadas de divulgarem seus resultados em 



periódicos e de procurarem a academia para auxílio nesta avaliacão (BORGES; PÉREZ-NEBRA; 
TORRES, 2006). Outra dificuldade que se encontra é na tecnologia de construção de instrumentos de 
mensuração deste tipo, campo chamado na psicologia de psicometria, que raramente se usa para outro 
fim que não seja a testagem psicológica. É difícil encontrar psicólogos que sejam psicometristas e que 
trabalhem com comportamento do consumidor, ou tenham foco estratégico. Isto definitivamente foi um 
desafio para a empresa. 

A satisfação do consumidor ela é predita, segundo Oliver (1997), a partir de duas variáveis que são 
mais fortemente controláveis pela organização. Essas variáveis são o desempenho objetivo da 
organização e a expectativa que o consumidor tinha neste encontro de serviço. O desempenho está 
relacionado ao que é oferecido no serviço, desde a  compra até a entrega do serviço, a expectativa é o 
que a empresa vende. Este paradigma, da expectativa, é um dos maiores desafios organizacionais. Por 
um lado a empresa não pode vender uma expectativa alta demais, pois não terá como atingí-la. Por 
outro lado, não pode vender uma expectativa baixa demais, pois do contrário não terá clientes. Achar 
este equilíbrio é um de seus maiores desafios.  

Agregada à questão da expectativa e do desempenho, mas já fora do modelo proposto por Oliver 
(1997), está também a aprendizagem do cliente. O cliente, por exemplo, aprende o que é um 
atendimento em guichê (seja na rodoviária ou no cinemark) e passa a comparar esse serviço oferecido  
com outros. Esta aprendizagem pouco a pouco baliza a expectativa que o cliente tem e do que pode ser 
oferecido a ele em termos de atendimento. O que ocorre é que este cliente forma um patamar de 
expectativa que devagar se descola daquilo que é vendido pela empresa nas propagandas e constrói o 
seu próprio, podendo ser mais, ou menos, exigente. Aqui descansa o segundo grande desafio da 
empresa, que é de atender a esta expectativa do cliente e conhecê-la. 

Evidentemente há uma série de outras variáveis como o humor, estado de espírito, objetivo da viagem 
que também contam para esta avaliacão, mas que não estão sob o controle da empresa, o que foram 
desconsideradas para este estudo.  

PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

Entendendo que há poucas referências no setor e que a satisfação do cliente com serviços é 
multifacetada, produzida por um encadeamento de comportamentos sucessivos de procurar  
informações, comprar, retirar o bilhete, embarcar, viajar, usar conveniências como paradas,  lanche 
água e manta e ainda o desembarque.O Grupo JCA optou por desenvolver um método próprio  de 
coleta de dados e  de acompanhamento de indicadores a fim de maximizar os resultados encontrados. 
O método de pesquisa será apresentado a seguir, seguido dos resultados encontrados. 

Elaboração do instrumento 

A elaboração do instrumento de pesquisa teve três etapas: grupos focais com  o time da linha de frente, 
teste da  ferramenta de coleta  e análise de conteúdo seguidos de análise de juízes e validação 
semântica. Na primeira etapa, foram conduzidos quatro grupos focais compostos do time da linha de 
frente, sendo dois com bilheteiros e dois com motoristas e teve como objetivo levantar pontos de 
atenção advindos da interação direta com clientes. Esta etapa contribuiu para direcionar o entendimento 
para demandas dos clientes enquanto o serviço é oferecido e relacionadas à compra, pedido de 
informações, embarque e viagem. 

Num segundo momento, ensaios de uma ferramenta de coleta visando testar seu potencial, usabilidade 
e robustez para uso em coleta de dados. A opção de coleta via internet se justifica na medida em que, 
ao desembarcarem, os clientes mostram-se pouco diponíveis para responderem questionários longos e 
o acesso crescente das classes médias a computadores e internet. Esta etapa constituiu uma pesquisa-
ensaio aplicada a clientes cadastrados nos sites das empresas e compradores via internet. A coleta era 
feita levando em conta o dia de viagem do cliente. Os resultados desta fase surpreenderam por retornar 



uma grande quantidade de demandas relacionadas ao atendimento e que levou o Grupo JCA a realizar 
um redesenho dos processos de atendimento ao cliente, revisão dos roteiros de atendimento e licitação 
de um novo fornecedor de central de relacionamento. 

Estes ensaios trouxeram em perguntas abertas o vocabulário e os pontos relevantes para compor a 
elaboração do instrumento final. Deste modo, a terceira etapa de elaboração do instrumento foi 
centrada numa análise de conteúdo semântico que forneceu 113 itens de avaliação. Estes itens foram 
duplicados em termos de medidas do desempenho e de importância (expectativa). Foram também 
acrescidos de algumas perguntas de recorte, como, por exemplo o motivo da viagem. 

O texto dos itens sofreu duas revisões por meio de uma análise de juízes e uma validação semântica 
realizada na Rodoviária de Niterói diretamente com clientes. Finalizado o instrumento, ele foi 
programado no sistema Questback para coleta via internet. 

Participantes e Coleta de dados  

De posse do instrumento, um plano de coleta foi elaborado visando garantir representatividade das 
empresas que seriam avaliadas (Auto-Viação 1001, Viação Cometa e Auto-Viação Catarinense)  e das 
classes de linhas (curtas, médias e longas). Estas duas variáveis estabeleceram nove categorias, para 
as quais, buscou-se uma amostra de 100 participantes para cada uma delas visando a uma confiança 
de  no mínimo 90% (cf. BARBETTA, 2005; MATTAR, 1999). A coleta de dados foi agendada para sete 
dias consecutivos de uma semana típica de baixa temporada, isto é, sem feriados ou grandes eventos 
na própria nem nas imediatamente anterior e posterior. 

Uma escala de coleta foi criada de modo a ser proporcional à demanda e as taxas de ocupações dos 
horários selecionados e que fossem representativos do todo. Foi utilizada uma escala de concordância 
de 1 a 5 e porteriormente adaptada para 0 a 10 a fim de facilitar a leitura dos resultados. Os dados 
coletados presencialmente foram nome, email e número do bilhete por ocasião do embarque. Foram 
eleitos de dois a três terminais rodoviários para coleta destes dados básicos por empresa. E cada uma 
apontou um time de coleta que foi devidamente treinado para a tarefa. 

Os dados foram coletados de 24 a 30/10/2012 no ato do embarque sem revelar que tipo de pesquisa e 
enviados para a sede da empresa onde eram processados. A base de dados foi complementada com 
dados da viagem como origem, destino, horário, forma de pagamento etc processados a partir do 
número do bilhete. Os questionários foram enviados no dia seguinte às viagens via email-convite para 
responder à pesquisa. Da meta original de 9.000 questionários, 7.899 foram enviados e 1.253 (16%) 
retornaram respondidos. 

Os dados de expectativa dos questionário sofreram um efeito de contraste em que os clientes 
apontaram praticamente todos os itens como muito importantes. Estes dados foram, então, descartados 
na análise final. Para suprir esta lacuna, uma segunda coleta foi realizada utilizando um método de 
priorização em que os participantes marcavam até dois itens em grupos variados de seis itens. Daí um 
ranque foi criado apontando os graus de importância de cada item. 

Análises dos dados 

Os dados foram analisados utilizando softwares IBM SPSS e PDI Pentaho. Esta etapa constituiu-se de 
análises de conteúdo de pesguntas abertas e análise fatorial sobre os dados avaliativos. A amostra está 
constituída conforme descrito no Gráfico 1 sendo a maioria dos respondentes viajantes da Auto-Viação 
1001. Os motivos de viagem foram agrupados no Gráfico 2 em duas grandes categorias: Trabalho, 
negócios e estudo, cujas viagens independem de temporadas e Lazer e visitar parentes, mais 
associados a fins de semana, feriados prolongados e  férias. Com algumas variações, todas as 
empresas estudadas possuem a maior parte dos viajantes na primeira categoria, sendo a Catarinense 
mais dependente de temporadas. 



 

 

Inicialmente, a proposta foi criar nove categorias com base em dois níveis de análise, a saber, empresa 
e extensão da viagem porém, conforme ilustrado no Quadro 1, o teste Tukey da Análise de Variância 
indicou que os grupos não são significativamente diferentes de modo que esta categorização foi adiada 
para rodadas futuras da pesquisa, mantendo-se o foco de difusão da cultura de indicadores e resultados 
nesta primeira rodada. 

 

A análise de conteúdo semântica retornou frequências de grupos de palavras em manifestações 
espontâneas dos clientes. Essas manifestações foram posteriormente devolvidas aos clientes 
solicitando autorização de quebra de sigilo para encaminhamento ao serviço de atendimento ao cliente 
para tratamento. As categorias foram definidas a partir de grupos de palavras afins levantados entre as 



manifestações dos clientes em que, por exemplo, "banheiro" teve como base da análise as palavras: 
banheiro, wc, descarga, pia; enquanto "pontualidade" teve como base da análise as palavras: atrasa, 
atrasado, atrasando, atraso, atraz*, pontual, pontualidade, demora, demorando, demorado, espera, 
esperando. O Gráfico 3 apresenta os percentuais de manifestações que possuem menções as palavras 
dos temas. Vale notar que os grupos “tratamento”, “reclamação” e “sem resposta” somam 36,2% e 
estão afins com relacionamento com o cliente, uma prioridade adotada pelo Grupo ao longo da 
pesquisa. 

As análises do instrumento (fatorabilidade e confiabilidade) e descritivas das seis dimensões de análise. 
A matriz se mostrou fatorável, ainda que com alguma dificuldade nesta rotação visto que vários 
participantes não responderam a parte dos itens por não se aplicar, como o caso da Sala Vip ou o uso 
de Site. As dimensões encontradas foram: Atendimento, e como exemplo de item pode-se citar "O 
atendimento na bilheteria foi rápido" e "As partidas costumam ser pontuais"; Qualidade com os 
exemplos: "Temperatura do ônibus estava agradável" e "Sinto de segurança ao viajar com a empresa"; 
Site com "O acesso ao site é bom."Há informações suficientes para comprar passagens no site.”; 
Telemarketing com "É fácil comprar passagens via telemarketing." e "Os atendentes de 
SAC/telemarketing são gentis."; Sala VIP com "A sala VIP estava limpa." e "Gosto da Sala VIP."; Parada 
com "Eu aprecio o lanche entregue de cortesia pela empresa." e "O tempo na parada é adequado."; 
sendo as quatro últimas agrupadas como "Conveniências". 

Resultados 

Os resultados das avaliações gerais de desempenho foram indicados na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1: Média, Desvio-Padrão e Confiabilidade das Dimensões encontradas 

Dimensão Média Desvio Confiabilidade 
(alfa) 

Atendimento 5,54 1,95 0,898 

Qualidade 6,50 1,92 0,924 

Site 7,79 2,03 0,862 

Telemarketing 6,11 2,00 0,692 

Sala VIP 7,33 2,32 0,836 

Parada 6,60 2,17 0,744 

Os resultados indicados na Tabela 1 não foram avaliados positiva ou negativamente uma vez que falta 
base de comparação e esta coleta servirá de linha de base para futuros levantamentos. Visando 
viabilizar intervenções posteriores, a ponderação feita foi de adotar um valor de melhoria contínua a fim 
de favorecer o incremento em futuras pesquisas utilizando o instrumento que foi validado nesta. Os 
escores de expectativa (importância) foram elaborados por meio de um ranque, cujos 10 primeiros itens 
estão apontados no Quadro 2. Estes dados foram justapostos aos dados de desempenho compondo a 
análise expectativa-desempenho ilustrada no Gráfico 5. 



 

 

No Gráfico 5, o quadrante verde corresponde aos itens que provocam encantamento, isto é, o 
desempenho supera a expectativa; nos quadrantes amarelos, o cliente experimenta satisfação, isto é, a 
expectativa e o desempenho são equivalentes e no quadrante vermelho estão os itens que foram 
considerados críticos, isto é, aqueles em que a expectativa supera o desempenho provocando 
insatisfação no cliente. Os itens deste último quadrante são nove: (2) Empresa se importa quando 
acontecem interferências nas minhas viagens; (90) Conhecimento dos funcionários sobre atrasos e 
mudança de horário; (11) Guichês suficientes vendendo; (74) Justiça dos preços das passagens; (16) 
Cheiro do interior do ônibus; (36) Interior do ônibus livre de cheiro de banheiro; (21) Pontualidade das 
partidas; (14) Temperatura do ônibus; e (71) Conseguir dormir no ônibus. Estes itens foram objeto de 
uma ampla campanha na empresa que buscou elaborar com apoio de todos os funcionários, 
especialmente aqueles diretamente envolvidos nos encontros de serviço, para que fossem estudadas 
formas de reverter o quadro de insatisfação. Assim, 55 projetos foram propostos sugerindo planos de 
ação que atuem diretamente nas causas das falhas que foram apontadas pelos clientes. 



CONCLUSÕES 

Os achados desta pesquisa serviram como um importante diagnóstico de que áreas dos encontros de 
serviços necessitam cuidado prioritário. Ao implementar planos de ação para a melhoria dos ítens 
críticos, o Grupo JCA trabalha para suprir as necessidades dos clientes ao passo em que calibra o foco 
dos funcionários do grupo que participam ativamente do processo de melhoria. A agenda futura inclui a 
rodada 2013 da pesquisa a ser aplicada em Outubro deste ano e onde esperamos verificar o 
reconhecimento das melhorias implantadas e novos focos de trabalho. 

Os objetivos deste trabalho foram atingidos na medida em que o Grupo JCA conta com um método 
próprio de diagnóstico da satisfação de clientes e com uma linha de base que servirá para avaliação 
evolutiva das melhorias em coletas posteriores. O trabalho contribui fortemente para a maturação do 
setor rodoviário a partir da disseminação deste método e da prática do monitoramento da satisfação dos 
clientes. 

Esta pesquisa representa um passo evolutivo importante na direção de considerar o cliente como um 
ator do processo que merece ser ouvido e cuja satisfação sinaliza o resultado do serviço entregue, 
atributo que toda empresa deve seguir a fim de atingir seus objetivos e reter seus clientes. Esta 
pesquisa será aplicada anualmente e novos temas serão propostos como focos de trabalho visando 
incremento constante da satisfação dos clientes. 
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