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RESUMO 

 

 

O presente estudo trata o tema sobre estratégias para o gerenciamento da capacidade e 

demanda em serviços de transporte que possuem restrições de capacidade e limitações 

operacionais. Nesse sentido, apresenta e discute as diferentes práticas encontradas na 

literatura com a aplicação específica em um sistema aquaviário de transporte de passageiros 

no estado de São Paulo. Para tanto, utilizou como modelo a análise do eventual impacto da 

aplicação de tais práticas de gestão da capacidade e demanda nos serviços oferecidos. 

Atualmente, o desequilíbrio entre oferta e demanda e a falta de incentivos para a 

diversificação da matriz modal de transportes nos grandes centros urbanos acabam 

impactando diretamente na qualidade dos serviços de transportes prestados em todos os 

modais. O sistema aquaviário de transporte de passageiros do estado de São Paulo não destoa 

do cenário nacional descrito, em que a diferença entre oferta e demanda acaba por 

sobrecarregá-lo em rotas específicas e causa redução na qualidade do serviço prestado, dessa 

forma, traduzindo-se em extensas filas aos usuários. Considerando as particularidades da 

oferta e demanda do serviço de balsas, bem como o elevado custo fixo e a estrutura tarifária 

pouco flexível, surgiu o seguinte questionamento desta pesquisa: como a aplicação de 

estratégias específicas de gestão da capacidade e demanda pode impactar na qualidade 

percebida pelos usuários de uma rota do sistema de travessias litorâneas? Objetivando, então, 

alcançar uma resposta, este estudo intencionou compreender quais estratégias poderiam 

impactar na qualidade percebida pelos usuários, com enfoque no tempo de espera, de uma 

rota específica do sistema. Para isso, o trabalho adotou uma abordagem qualitativa, baseada 

na estratégia de estudo de caso aplicado, fundamentada pela análise de documentos do 

sistema de travessias litorâneas e análise de conteúdo das entrevistas. O resultado do estudo 

indicou quais estratégias podem apresentar um impacto positivo na qualidade da rota, com 

redução do tempo de fila, além de individuar eventuais desafios, restrições e práticas que 

auxiliem na futura aplicação dessas estratégias. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento da demanda. Gerenciamento da capacidade. Transporte 

público. Fila. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study aims to address strategies for capacity and demand management in 

transportation services which have restrictions and operational limitations. It presents and 

discusses the different practices found in literature with specific application to a passengers 

waterway transportation system in São Paulo State. For this, it uses as model the impact’s 

analysis of such practices application of capacity and demand management in the offered 

services. Nowadays,  the unbalance between supply and demand plus lack of incentives to 

diversify the modal matrix of transport in large urban centers, have a direct impact on 

transport services quality provided in all modal. The waterway passengers transportation 

system of São Paulo State does not deviate from described national scenario, where the 

difference between supply and demand end up overloading it on specific routes, causing 

service’s quality reduction and translating into extensive queues to users. Considering the 

particularities of supply and demand of ferries’ service, as well as the high fixed cost and the 

inflexible tariff structure, emerged the following question of this study: how the  specifics 

strategies application from capacity and demand management can impact the quality 

perceived by users of a coastal crossing system route? In order to reach an answer, this study 

aimed to understand which strategies could impact the quality perceived by users, focusing on 

waiting time, in an specific route of the system. For this, the work adopted a qualitative 

approach, based on the strategy of applied case study, grounded on documental analysis of the 

coastal crossing system and interviews content analysis. The outcome of the study indicated 

which strategies may have a positive impact on route quality, with a reduction in queuing 

time, besides identifying possible challenges, restrictions and practices that may help in future 

application of these strategies. 

 

Keywords: Demand management. Capacity management. Public transportation. Queue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com o Plano Nacional de Logística e Transportes, elaborado em 2007, 

pelo Ministério dos Transportes, a matriz de transportes brasileira está dividida nos seguintes 

modais: aeroviário, aquaviário, dutoviário, ferroviário e rodoviário. A análise do sistema 

como um todo revela alto grau de comprometimento da capacidade de operação da estrutura 

rodoviária, sendo essa responsável pelo transporte de 96% dos passageiros no Brasil 

(BRASIL, 2007). Tal disparidade, conjugada ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda e a 

falta de incentivos para a diversificação da matriz modal de transportes nos grandes centros 

urbanos, acaba impactando diretamente na qualidade dos serviços de transportes prestados em 

todos os modais. O sistema de transporte de passageiros aquaviário do governo do estado de 

São Paulo não destoa do cenário nacional descrito, em que a diferença entre oferta e demanda 

sobrecarrega o sistema em rotas específicas, por conseguinte, causando problemas 

operacionais com redução na qualidade do serviço prestado e extensas filas aos usuários. 

Como exemplo, em picos de demanda, a rota objeto do estudo já chegou a apresentar filas de 

embarque com espera de mais de 4 horas (RADAR LITORAL, 2015). Nesse cenário, em que 

a oferta do serviço possui sua capacidade limitada de atendimento, as filas acabam por se 

tornar uma consequência natural das flutuações da demanda.  

Uma das opções mais eficazes, citadas por diversos autores, para se trabalhar as 

flutuações da demanda em sistemas com limitação de capacidade é o uso de estratégias de 

gerenciamento da demanda e da capacidade  (MENTZER; BIENSTOCK; KAHN, 1999; 

ADENSO-DÍAZ; GONZÁLEZ-TORRE; GARCÍA, 2002; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; 

FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE;  WALLEY, 2016). Klassen e Rohleder 

(2002) afirmam que o gerenciamento da demanda é uma tentativa de influenciar o momento 

da utilização de um serviço por um cliente, ao passo que o gerenciamento da capacidade visa 

assegurar uma capacidade suficiente de um serviço para atendimento a uma demanda exigida. 

Quando se trata de gestão da capacidade em serviços, os objetivos fundamentais apontados 

por esses dois autores são o de minimizar o tempo de espera e o de evitar a capacidade ociosa, 

paralelamente ao atendimento da demanda no tempo e da maneira mais eficiente possível. 

Diante disso, o gerenciamento da capacidade e da demanda surge como uma forma de 

melhorar a gestão operacional dos serviços, com impactos na qualidade percebida pelos 

clientes. 
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A fim de obter equilíbrio entre a capacidade demandada e a capacidade ofertada, 

diferentes estratégias e práticas podem ser utilizadas. No entanto Yu-Lee (2002) argumenta 

que é fundamental conhecer as características do processo da organização para poder escolher 

práticas adequadas para gerenciar a capacidade e a demanda. Dentre as práticas citadas pelos 

autores para gerenciamento da demanda, as seguintes podem ser destacadas: utilização de 

sistemas de reserva, criação de serviços complementares e alteração nos preços. No tocante às 

práticas de gerenciamento da capacidade ofertada, a participação do cliente, o 

compartilhamento da capacidade e a utilização de equipes em tempo parcial também merecem 

destaque (SASSER, 1973; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE; WALLEY, 

2016). 

O estudo de gerenciamento da capacidade e demanda, historicamente, focalizou-

se no setor privado de bens e manufatura, ao passo que as aplicações em serviços e na área 

pública acabaram sendo, de certa forma, negligenciadas (RADNOR, 2010). Inicialmente, os 

estudos de gerenciamento da demanda e capacidade, aplicados na indústria de bens, 

consideravam a utilização de estoque como forma de expandir a capacidade e atender à 

demanda, característica essa que não está presente na prestação de serviços. Assim, os estudos 

do tema tiveram de adequar-se às características e particularidades da prestação de serviços, 

com tal perspectiva, evoluindo dos serviços hospitalares para aeroportos, hotéis e parques 

temáticos (YOON; YILDIZ; TALLURI, 2016). Há de ressaltar, também, que o aumento da 

cobrança da sociedade para uma maior eficiência nas organizações do setor público, ao longo 

dos últimos anos, atraiu maior interesse para a adaptação das práticas de gerenciamento de 

demanda do setor privado para essas organizações públicas (RADNOR, 2010). Todavia os 

autores Yoon, Yildiz e Talluri (2016) relatam que ainda pouco foi estudado para sistemas de 

transportes que apresentam particularidades no planejamento e na gestão da capacidade e 

demanda. Portanto, apesar de existir uma vasta literatura crítica sobre gerenciamento da 

demanda e gerenciamento da capacidade, resta ainda explorar a aplicação dessas 

metodologias em um serviço público de transporte de passageiros por balsas. 

Ao considerar as particularidades da oferta e demanda do serviço de balsas, bem 

como o elevado custo fixo e a estrutura tarifária pouco flexível, surgiu o seguinte 

questionamento deste estudo: como e quais estratégias específicas de gerenciamento da 

demanda e gerenciamento da capacidade podem impactar na qualidade percebida pelos 

usuários de uma rota do sistema de travessias litorâneas? E, sob tal contextualização, o 

objetivo do presente estudo foi compreender quais estratégias de gerenciamento da demanda e 
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da capacidade poderiam impactar na qualidade percebida pelos usuários, com enfoque no 

tempo de espera, de uma rota específica de um sistema de transporte público aquaviário.  

Como desdobramento da questão central, objetivou-se, ainda, responder às 

seguintes subquestões: 

• Quais práticas e exemplos podem auxiliar na aplicação das estratégias de 

gerenciamento da demanda e da capacidade para o sistema estudado?  

• Quais são os desafios e restrições para a futura aplicação dessas estratégias?  

Para isso, ao desenvolvimento da pesquisa, adotou-se uma abordagem qualitativa, 

optando pelo estudo de caso aplicado para uma rota específica do sistema de travessias 

litorâneas do estado de São Paulo como estratégia de investigação. Com o objetivo de 

aumentar a confiabilidade do estudo e buscar a melhor compreensão do fenômeno, a coleta de 

dados foi fundamentada em documentos públicos, privados e entrevistas. Os dados coletados 

foram analisados seguindo o procedimento geral proposto por Creswell (2010) para pesquisas 

qualitativas e o método de análise de conteúdo descrito em Bardin (2016), para análise 

específica das entrevistas.  

Assim, as contribuições do presente estudo são de ordens metodológica e 

gerencial. Por um lado, a identificação das estratégias de gerenciamento da demanda e 

capacidade que afetam diretamente na redução do tempo de fila da rota São Sebastião/Ilhabela 

poderá propiciar um incremento na qualidade do serviço público prestado para a população e, 

por outro, a melhoria no gerenciamento da demanda permitirá melhor aproveitamento do 

recurso público. O gerenciamento da capacidade e demanda mostra-se uma atividade 

extremamente relevante para as organizações ao impactar nas operações diárias, na 

capacidade de responder às variações da demanda e no desenvolvimento, produção e entrega 

dos produtos e serviços, afetando, em última instância, o desempenho organizacional (YU-

LEE, 2002). Além disso, a metodologia poderá, eventualmente, ser replicada em outros 

serviços públicos e rotas com características semelhantes. 

O restante deste estudo está organizado da seguinte forma: a segunda seção 

aborda as características dos serviços e a correlação com qualidade percebida e práticas de 

gestão de operações, apontando o gerenciamento da demanda e da capacidade como lente 

teórica da presente análise. A terceira seção apresenta a metodologia da pesquisa qualitativa 

com a escolha do estudo de caso como estratégia de investigação e a descrição do 

procedimento de coleta e análise de dados. A seção seguinte descreve o estudo de caso, com a 

descrição da empresa, da rota objeto do estudo e dos resultados e discussões dos fatores e 

estratégias de gerenciamento da demanda e capacidade que podem impactar na qualidade 
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percebida pelos usuários do sistema de travessias litorâneas. Por fim, na última seção, relata-

se a conclusão do estudo, com destaque para a contribuição prática e científica, além das 

limitações e sugestões para futuros trabalhos. 
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2 BASE TEÓRICA  

 

 

Esta seção está estruturada da seguinte forma: primeiro, o conceito de serviço é 

definido com a apresentação de algumas características específicas dos serviços, 

diferenciando os serviços públicos. Na sequência, são apresentados alguns conceitos de 

qualidade em serviços. Posteriormente, introduz-se a teoria de gerenciamento da capacidade e 

demanda, com apresentação de um breve histórico da utilização nos mais variados setores. 

Em continuidade, são detalhadas as diferentes estratégias e práticas do tema descritas pelos 

principais autores.  

 

 

2.1 SERVIÇOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, a origem da palavra serviço dá-se do termo 

latim servitĭum e tem como principal significado: o ato de servir.  Atualmente, na literatura, é 

possível encontrar uma grande diversidade de significados que levam a repensar o tema sob a 

ótica da empregabilidade do termo em diferentes situações (FARIAS PEREIRA; CATTINI, 

2001). A análise etimológica da palavra esclarece sobre o princípio do ato, mas, hoje, seu uso 

descreve uma conexão estreita entre produto e serviço, assim como ampla gama de relações 

pessoais e comerciais. A respeito disso, alguns autores preferem abster-se de elaborar 

qualquer definição para serviço.  

Stevenson (2015) refere-se a serviço como um ato, algo que é feito para um 

cliente, por meio de um sistema, que inclui instalações, processos e habilidades necessárias 

para prover o serviço. O mesmo autor afirma que muitos serviços não são puros, mas parte de 

um pacote de produtos – uma combinação de bens e serviços fornecidos para um cliente. 

Apesar de existirem muitas similaridades entre produtos e serviços, sendo difícil separar um 

do outro, existem diferenças importantes entre eles – ao contrário da fabricação de um bem, 

em que a produção e entrega, comumente, são separadas no tempo, geralmente os serviços são 

criados e entregues simultaneamente.  

Em um estudo recente, Zhang (2017) desenvolveu um extenso trabalho para 

esclarecer e definir o significado de serviço. Inicialmente, ele propõe uma definição 

instrumental de serviço, como simplesmente a satisfação da necessidade do outro. No entanto, 
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após explorar as condições que tornam um ato verdadeiro para o outro e correlacionar alguns 

conceitos econômicos, ele define serviço como:  

 

A tentativa de satisfazer as nossas necessidades por meio de transações com outras 
pessoas/empresas somente se: (a) essas necessidades não entrarem em conflito com 
os valores básicos da sociedade, (b) o preço que pagarmos for apropriado, e (c) os 
outros satisfazerem nossas necessidades de forma a criar um valor agregado 
substancial para nós. (ZHANG, 2017, p. 25, tradução nossa). 

 

Quando o tema dos estudos são as características dos serviços, alguns autores 

(JOHNSTON; CLARK; SHULVER, 2012; SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 

2013; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; STEVENSON, 2015) citam determinados 

atributos semelhantes, sendo eles : participação do cliente, simultaneidade, perecibilidade, 

intangibilidade e heterogeneidade.  

No que diz respeito à participação do cliente, Johnston, Clark e Shulver (2012) 

afirmam que a presença do cliente dentro da operação, muitas vezes, é parte essencial do 

processo de produção do serviço. Por conta dessa participação, os serviços tem um elemento 

de cocriação onde o cliente tem um impacto no resultado do serviço e na geração de valor 

com base nas expectativas a serem atendidas (SINHA; PASTELLAS, 2016). Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2014) argumentam que, quando o serviço exige o contato, é fundamental haver 

um planejamento adequado de atendimento de modo a melhorar a experiência do cliente. Eles 

afirmam também que é importante o prestador de serviço ter em mente a motivação, o 

conhecimento, a experiência e a honestidade do cliente, pois essas características podem 

afetar a performance do serviço. No entanto constatam que, atualmente, está ficando cada vez 

mais comum serviços e soluções que não necessitam da participação física do cliente, ou seja, 

ele não precisa estar na instalação do provedor de serviço.  

No tocante à simultaneidade, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) referem-se ao 

fato de que os serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, tornando mais difícil 

responder às flutuações da demanda. Diferentemente da fabricação de produtos, em que o 

estoque geralmente atua como um facilitador para tornar os diversos estágios de uma 

produção independentes, nos serviços, esse desacoplamento de processos geralmente é 

atingido somente com enfileiramento de clientes e espera. Além disso, para os autores, a 

simultaneidade também dificulta o controle de qualidade dos serviços, visto que, em alguns 

casos, não é possível realizar uma verificação e correção de eventuais erros antes que o 

próprio cliente descubra. 
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Já a perecibilidade dos serviços está bastante relacionada com a simultaneidade da 

produção e do consumo. Ao contrário dos produtos manufaturados, os serviços não podem ser 

armazenados, devem ser fornecidos sob demanda (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011; 

STEVENSON, 2015). Como os estoques não podem ser mantidos, algumas oportunidades de 

serviço são perdidas por conta da incapacidade de absorver flutuações na demanda 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

Outra característica distinta dos serviços quando comparados com os produtos é a 

intangibilidade, pois os produtos podem ser tocados, ao passo que os serviços, geralmente, são 

ideias e conceitos. De forma geral, os serviços não podem ser testados pelos clientes, 

diferentemente dos produtos, que podem ser testados antecipadamente, restando para os 

clientes de serviços a avaliação prévia de um serviço baseado apenas na reputação de 

determinada empresa prestadora de serviços (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

Ademais, para Stevenson (2015), uma parcela relevante da qualidade percebida pelos clientes 

de determinados serviços está diretamente relacionada com a sua intangibilidade. E, muitas 

vezes, as empresas, na tentativa de obter uma elevada eficiência na prestação do serviço, 

colocam em risco a qualidade percebida ao despersonalizar um serviço. Para o autor, esse 

risco pode surgir a partir da redução das escolhas oferecidas aos consumidores, da 

padronização ou pela simplificação de determinados elementos dos serviços, com isso, 

diminuindo a flexibilidade no gerenciamento da capacidade e empregando funcionários 

temporários e menos qualificados. 

A última característica abordada por alguns autores é a heterogeneidade dos 

serviços, decorrente de sua natureza intangível e da própria diversidade dos clientes, uma vez 

que eles estão envolvidos na criação e na prestação dos serviços. Para Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2014), independente dos serviços serem heterogêneos, os clientes esperam ser 

tratados de forma justa e receber o mesmo serviço que outros clientes. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) argumentam que os serviços estão em toda 

parte, mesmo em operações de fabricação. E afirmam que os serviços públicos – prestados 

pelo Governo – são fundamentais para manter um ambiente estável e, assim, contribuir para o 

desenvolvimento econômico. 

 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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O passo seguinte à conceituação do que é serviço e suas características é a própria 

classificação dos serviços. A preocupação com o estabelecimento de uma tipologia  é 

salientada por vários autores (FARIAS PEREIRA; CATTINI, 2001). Um fato que merece 

destaque é que a classificação permite melhor compreensão da natureza e dos aspectos 

singulares de determinados serviços que oferecem insights para o desenvolvimento de 

estratégias de marketing e de gestão operacional (CATTINI, 1999; LOVELOCK; WIRTZ; 

HEMZO, 2011), objetivo esse que foi adotado no presente trabalho. Esse ponto torna-se ainda 

mais latente uma vez que a diversidade de tipos de serviços vem aumentando 

consideravelmente (FARIAS PEREIRA; CATTINI, 2001). Vale ressaltar que o setor de 

serviços foi o de maior participação na economia nacional, representando, no terceiro 

trimestre de 2017, 72,8% do PIB gerado no país (IBGE, 2017; DATASEBRAE, 2018). 

Segundo Chowdhary e Prakash (2007), diferentes autores sugerem diversas 

taxonomias baseadas em diferentes critérios, mas quatro autores merecem destaque. Chase 

(1978) segmenta os serviços de acordo com o grau de contato entre cliente e prestador. 

Schmenner (1986) classifica utilizando duas dimensões: grau de contato/interação e 

personalização versus grau de intensidade do trabalho. Wemmerlov (1990) propôs um 

esquema de classificação cujas variáveis de diferenciação são: o grau de rotinização do 

processo, o próprio objeto do serviço e o grau de contato com o cliente. No entanto a última 

variável proposta por Wemmerlov (1990) difere da utilizada por Chase e Schmenner, pois 

considera três divisões para o grau de contato: direto, indireto ou sem contato com o cliente, 

ao passo que os outros dois autores dividiram o grau em apenas alto ou baixo. Lovelock 

(1983), em um extenso trabalho, resumiu as propostas de classificação já utilizadas por outros 

autores e sugeriu categorizar os serviços em cinco classes distintas, com base no objeto da 

prestação do serviço (o que a organização está processando) e na forma como presta o 

serviço. Para Lovelock (1983), uma abordagem mais útil pode ser obtida ao segmentar os 

serviços em clusters que compartilham algumas características semelhantes para, em seguida, 

propor estratégias de marketing aderentes. Na divisão, cada classe apresentada pelo autor 

representa uma tentativa de responder a uma das seguintes perguntas:  

• Qual a natureza do serviço? 

• Que tipo de relacionamento a organização prestadora do serviço tem com 

o seu cliente? 

• Existe possibilidade de personalização e julgamento por parte do prestador? 

• Qual a natureza da demanda e da oferta do serviço? 
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• Como o serviço é entregue? 

Faria Pereira e Cattini (2001) observaram, em seu estudo, que diversas 

classificações de serviços propostas por outros autores focalizavam-se mais em problemas 

operacionais do que nas necessidades dos clientes e, assim, propuseram uma classificação que 

considera não só a dimensão de suporte à segmentação e competitividade, mas também a 

dimensão de necessidades dos clientes. Assim, torna-se possível relacionar o grau de 

customização do serviço com a percepção do cliente de sua responsabilidade em relação ao 

resultado do serviço.  

Todos os critérios de classificação analisados discutem pontos importantes de 

serem analisados na gestão da operação e na compreensão dos serviços, porém uma das 

classificações propostas por Lovelock (1983) merece uma descrição mais detalhada. Seu 

embasamento teórico dá-se na gestão da capacidade e demanda, que será utilizada como lente 

teórica do presente estudo. 

A classificação de Lovelock (1983), que busca identificar a natureza da demanda 

e da oferta, propõe a categorização dos serviços em duas dimensões (Quadro 1). No eixo 

horizontal, classifica as organizações de acordo com a característica da flutuação da demanda 

ao longo do tempo e, no eixo vertical, divide-as conforme a capacidade de atendimento a 

demanda de pico. 

 

Quadro 1 - Classificação do serviço de acordo com a natureza da demanda e da capacidade  
Fonte: adaptado de LOVELOCK, 1983, p. 17 

 

O autor afirma que as organizações classificadas no primeiro quadrante poderiam 

utilizar aumentos na demanda fora dos períodos de pico, no segundo quadrante, devem definir 

se querem buscar um crescimento da demanda e capacidade ou permanecer no status quo. No 

terceiro quadrante são representadas aquelas organizações em crescimento que provavelmente 

Flexibilidade na capacidade para 
atendimento da demanda

Alta variação Baixa variação

Energia elétrica Seguro
Gás natural Escritório de advocacia
Telefone Banco
Maternidade Lavanderia
Emergência da polícia e bombeiros
Escritórios de contabilidade
Transporte de passageiros
Hotel e motel
Restaurante
Teatro

Característica da flutuação da demanda ao longo do tempo

Picos de demanda podem ser 
atendidos pela capacidade

Serviços similares ao 
segundo quadrante, mas 
com capacidade insuficiente

Picos de demanda excedem a 
capacidade 

1 2

3 4
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precisam diminuir investimentos em marketing temporariamente até que sejam capazes de 

atender aos diferentes níveis de demanda. Por fim, no quarto quadrante, as organizações que 

estão enfrentando um grave problema para tentar suavizar a demanda e assim combinar com a 

capacidade disponível. Além disso, o autor afirma que para determinar a estratégia mais 

adequada em cada instância é necessário buscar a resposta a outras duas questões 

fundamentais: 

• Qual é o período típico do ciclo das flutuações na demanda? Aqui deve ser 

respondido se é previsível (demanda varia por hora do dia, dia da semana, 

mês ou estação do ano) ou aleatório (nenhum padrão aparente para as 

flutuações). 

• Quais são as causas para a flutuação da demanda? Identificar se são 

hábitos dos consumidores ou preferências, ações de terceiros (por exemplo, 

empregados que têm horário de trabalho fixo) ou eventos imprevisíveis 

(condições climáticas, sintomas de saúde, e outros). 

 

 

2.3 SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

Apesar de diferentes tipos de serviços apresentarem características semelhantes, 

os serviços públicos e as organizações por trás deles apresentam algumas particularidades que 

impactam na gestão operacional.  Zhang (2017, p. 28) definiu e distinguiu o serviço comum 

do serviço público, para ele, serviço público é: “o ato governamental de servir o público 

quando e somente quando (a) satisfizer as necessidades públicas normativas/legais, (b) de 

forma a criar valor agregado substancial para o público e, (c) cuja eficiência seja dependente e 

especial”. Uma simples comparação com a definição de serviço comum proposta pelo autor 

mostra que serviços públicos diferem por serem essencialmente atos governamentais 

dedicados para satisfazer as necessidades públicas, ao passo que serviços comuns tentam 

satisfazer qualquer necessidade que não entre em conflito com os valores básicos da 

sociedade. Essa é uma das principais diferenças, pois, na área pública, somente é permitido 

fazer ou prestar aquilo que está previsto em lei, enquanto que, na área privada, tudo aquilo 

que a lei não proibir é permitido fazer ou prestar. Outra característica peculiar dos serviços 

públicos é a dependência da eficiência quando o propósito é satisfazer as necessidades 
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públicas legais e garantir o cumprimento da sua missão legal, independente dos resultados e 

custos (RADNOR; NOKE, 2013). 

Atualmente, existem três critérios predominantes propostos para distinguir uma 

organização pública de uma privada: propriedade (acionistas), fonte de recursos e controle 

(ANDREWS; BOYNE; WALKER, 2011; MEIER; O’TOOLE, 2011). No que tange à 

propriedade, as organizações públicas são de propriedade do Estado, enquanto que as 

organizações privadas são de propriedade privada. Com relação à fonte de recursos, as 

organizações do setor público obtêm seus recursos do Estado por meio de impostos e 

cobranças, e as organizações privadas por meio de receitas e financiamento privado. O 

orçamento também difere entre os setores público e privado, cujas organizações do setor 

privado podem basear seu orçamento em lucros e serem mais flexíveis em comparação às 

organizações do setor público que possuem orçamentos fixos, geralmente, baseados em 

resultados do ano anterior (RADNOR; NOKE, 2013).  No tocante ao controle, as 

organizações públicas são controladas, em grande parte, pelas forças políticas, e não pelas 

forças de mercado. Em outras palavras, o comportamento da organização pública é limitado 

por demandas e regulações políticas, e não por demandas de clientes e pressões competitivas 

(ANDREWS; BOYNE; WALKER, 2011). Dessa forma, quem define a estratégia e o 

direcionamento das organizações públicas é o governo, ao passo que o lucro é o fator 

fundamental para direcionar a estratégias das organizações privadas (RADNOR; NOKE, 

2013).  

Embora esses três critérios distingam as organizações públicas das privadas, 

alguns autores (ANDREWS; BOYNE; WALKER, 2011; MEIER; O’TOOLE, 2011; 

RADNOR; NOKE, 2013) identificaram os efeitos de algumas variações nessas dimensões que 

impactam na gestão de operações e performance, refletindo em diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico das organizações. 

Um dos pontos que afeta a performance das organizações está diretamente 

relacionado com a propriedade e o ambiente organizacional. As organizações públicas 

possuem diferentes stakeholders, com demandas e limitações distintas que muitas vezes são 

conflitantes (ANDREWS; BOYNE; WALKER, 2011). Por exemplo, os cidadãos que são 

contribuintes podem ter demandas completamente distintas de clientes de um serviço público, 

por conseguinte, gerando o conflito de interesse (RADNOR; NOKE, 2013). Além disso, os 

autores afirmam que a gestão das organizações do setor público está sempre sob escrutínio 

público e, por conta dessa elevada permeabilidade, pode sofrer facilmente influência de 

opiniões e eventos fora dos limites da organização. Para Osborne et al. (2013), os serviços 
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públicos são tipicamente mais complexos, abrangem uma ampla gama de provedores de 

serviços e partes interessadas, bem como exigem níveis mais altos de transparência e 

responsabilidade. Andrews, Boyne e Walker (2011) afirmam que as organizações públicas 

sofrem de instabilidade, uma vez que são governadas pelo Estado e, portanto, impactadas 

pelos ciclos políticos curtos, em que são desejados resultados rápidos, dessa forma, 

provocando dificuldades dos gestores públicos em planejar em longo prazo.  

Com relação aos objetivos organizacionais, as organizações públicas, muitas 

vezes, têm metas éticas, metas para manter os cidadãos satisfeitos e para satisfazer múltiplos 

stakeholders, características essas que não estão presentes entre as organizações privadas 

(RADNOR; NOKE, 2013). Por sua vez, as metas existentes nas organizações públicas são 

frequentemente mais vagas do que as metas das organizações privadas, pois, seguidamente, 

são definidas em um nível político, e não em um nível gerencial (ANDREWS; BOYNE; 

WALKER, 2011). Outro fator que assola as organizações públicas é a burocracia e a menor 

autonomia gerencial, que afetam a tomada de decisão e consomem mais tempo da 

organização. Andrews et al. (2011) citam a obsessão com regras e processos em vez de foco 

nos resultados. 

Por fim, Andrews et al. (2011) identificam um menor comprometimento 

organizacional nos valores gerenciais das organizações públicas, citando como possível razão 

a dificuldade dos funcionários enxergarem o impacto que suas próprias contribuições têm no 

desempenho da organização. 

Ao final das análises, alguns autores (ANDREWS; BOYNE; WALKER, 2011; 

MEIER; O’TOOLE, 2011; RADNOR; NOKE, 2013) afirmam que, conquanto existam 

características em comum em organizações públicas, pode haver variações significativas entre 

os diferentes setores que devem ser levadas em consideração nos estudos de gerenciamento de 

operações. 

Radnor e Noke (2013) e Radnor e Bateman (2017), considerando toda essa 

particularidade do setor público, argumentam sobre a necessidade de traduzir e adaptar o 

pensamento, as metodologias e as estruturas de gestão de operações ao setor público, então, 

criando-se novos conceitos e contextos. Todavia os autores afirmam que existe muito pouca 

literatura e muita dificuldade para implementar esses modelos e estruturas de gerenciamento 

de operações adaptados ao setor público. 
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2.4 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

 

A qualidade tem-se mostrado relevante para qualquer tipo de organização, 

incluindo-se as organizações públicas. Por causa de sua conhecida importância, o conceito de 

qualidade tem sido investigado no decorrer da história da administração e ainda continua 

sendo foco de interesse de organizações e pesquisadores, porém a definição de qualidade 

ainda é um exercício desafiador (REEVES; BEDNAR, 1994). Reeves e Bednar (1994) 

realizaram um extenso trabalho de revisão da literatura para definir qualidade e suas 

implicações e encontraram as seguintes definições: qualidade como excelência, qualidade 

como valor, qualidade como conformidade com as especificações e requisitos, qualidade 

como adequação ao uso, qualidade como prevenção de perdas e qualidade como atendimento 

e/ou superação das expectativas dos clientes. 

Os primeiros estudos sobre qualidade em serviços foram realizados na década de 

1980 e  concentraram-se em determinar o que a qualidade do serviço significava para os 

clientes e como poderiam ser desenvolvidas estratégias para atender às expectativas dos 

clientes (CHOWDHARY; PRAKASH, 2007).  A partir desse ponto, Christian Gronroos 

conceituou a qualidade do serviço como uma lacuna entre as expectativas e percepções dos 

consumidores inspirando outros pesquisadores a examinar a qualidade dos serviços 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

Gronroos sugere que a qualidade percebida resulta de um processo pelo qual 

clientes comparam suas percepções da entrega do serviço e seu resultado com aquilo que 

esperavam. Assim, define-se qualidade de serviço, do ponto de vista do usuário, como aquilo 

que atende ou excede às expectativas dos clientes (KANG; JAMES, 2004;  GRÖNROOS, 

2016). 

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (2006), a qualidade em serviços 

pode ser definida como a amplitude da discrepância entre as percepções (desempenho 

percebido) e as expectativas dos clientes. Os autores conduziram uma extensa pesquisa sobre 

qualidade em serviços e identificaram dez categorias compostas por diversos critérios 

utilizados por consumidores para a formação de expectativas sobre e percepções dos serviços. 

Os autores desenvolveram o  modelo “SERVQUAL” com o objetivo de mensurar as 

percepções dos clientes sobre a qualidade de serviços, sendo que a qualidade percebida 

significa um julgamento subjetivo que o cliente faz da excelência ou superioridade do serviço. 

Ou seja, está relacionada à satisfação do cliente com base em uma comparação das 
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expectativas com as percepções do serviço. Em pesquisas posteriores, eles constataram um 

alto grau de correlação entre diversas dessas variáveis do modelo inicial, o que os levou a 

consolidá-las em cinco dimensões (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011), quais sejam: 

• Tangibilidade (aparência de elementos físicos): aparência de instalações 

físicas, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação. 

• Confiabilidade (desempenho preciso, digno de confiança): capacidade de 

realizar o serviço prometido com segurança, precisão e consistente. 

Envolve a consistência da prestação do serviço, demonstrando que a 

empresa cumpre o que promete, como, por exemplo, realizando o serviço 

no prazo indicado. 

• Responsividade (rapidez): disposição para ajudar clientes e prestar serviço 

imediato. 

• Segurança (credibilidade, segurança, competência e cortesia): 

confiabilidade, credibilidade e honestidade do provedor de serviço. 

Apresenta a capacidade e o conhecimento requeridos para realizar o 

serviço, além de educação, respeito, consideração e simpatia do pessoal de 

contato. 

• Empatia (acesso fácil, boa comunicação e entendimento do cliente): 

facilidade de aproximação e contato. Prática de ouvir os clientes e mantê-

los informados em linguagem que eles possam entender, além de fazer um 

esforço para conhecer os clientes e suas necessidades. Envolve a facilidade 

de abordagem e contato, como, por exemplo, um tempo razoável de espera 

para receber o serviço. 

Segundo Slack, Brandon-Jones e Johnston (2013), a percepção da qualidade e 

expectativa pode variar de acordo com o consumidor e suas crenças e valores. O que para um 

pode ser bom, pode nem ser percebido por outra pessoa. Portanto, as escalas de mensuração 

da qualidade e satisfação devem ser adaptadas e modificadas de acordo com os atributos que 

se quer pesquisar e conhecer. Nesse mesmo sentido, Chowdhary e Prakash (2007) afirmam 

que não é possível uma generalização simples da importância relativa dos determinantes da 

qualidade do serviço. Deve-se notar que a importância dos determinantes da qualidade, para 

os clientes, variam em diferentes tipos de serviços, pois os serviços podem ser estruturados e 

entregues em diferentes contextos, e as empresas posicionam-se em distintas fases da 

prestação do serviço.  
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Com base no modelo SERVQUAL e considerando a importância da qualidade 

para as organizações com enfoque nas organizações públicas, procurou-se identificar o 

conceito de qualidade que mais influencia a percepção dos usuários quanto à qualidade do 

serviço de transporte público.  

Em 2016 e 2017, a Deloitte desenvolveu um extenso trabalho para identificar 

quais os principais atributos de transporte que devem ser desenvolvidos nas cidades a fim de 

se evoluir nas características de mobilidade urbana de uma cidade integrada ao 

desenvolvimento econômico. Nessa pesquisa, foram examinados 60 parâmetros de mais de 40 

cidades espalhadas pelo globo, com populações, áreas e níveis de desenvolvimento 

econômico diferentes. O resultado mostrou que os três principais temas que devem ser 

abordados pelos governos são: performance e resiliência, visão e liderança e serviço e 

inclusão. Os estudos revelaram que as cidades exemplares no tema serviço e inclusão 

apresentam elevada pontuação nas seguintes métricas: cobertura do transporte público, 

acessibilidade, versatilidade, facilidade no uso e satisfação do usuário. Importante observar 

que o estudo aponta, no desdobramento da satisfação do usuário, o tempo médio de espera e a 

percentagem de viagens que exigem mais do que 20 minutos de tempo de espera do usuário 

(DIXON et al., 2018).  

Nesse mesmo sentido, o aplicativo mundial de transporte público Moovit, que é 

utilizado diariamente por mais de cem milhões de pessoas, desenvolveu o índice Moovit de 

transporte público com insights valiosos para usuários e formuladores de políticas públicas. 

Entre as dez métricas avaliadas pelo índice, o tempo de espera e o percentual de usuários que 

esperam mais do que 20 minutos para utilizar um transporte público aparece com destaque. 

Como exemplo, o tempo médio de espera de um usuário de transporte público na Baixada 

Santista (ônibus, balsa e VLT) é de 22 minutos. No entanto 48% dos usuários de transporte 

público na região esperam mais do que 20 minutos para iniciar a viagem em um meio de 

transporte público (MOOVIT, 2018). Dessa forma, os dois estudos acabam demonstrando que 

tempo de espera é um determinante de qualidade do serviço público prestado, na percepção 

dos usuários de transportes públicos.  

Conforme os estudos realizados e as particularidades do serviço de travessias 

litorâneas, que são melhor descritas nas seções seguintes, a dimensão confiabilidade, com 

destaque para a realização do serviço no prazo indicado, e a dimensão empatia, com evidência 

do tempo razoável de espera, podem ser indicadas como determinantes de qualidade para o 

serviço objeto do presente estudo. 
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Nesse sentido, é importante destacar que o tempo de espera aparece como um 

objetivo fundamental, apontado por diversos autores, quando se trata de gestão da capacidade 

em serviços (ADENSO-DÍAZ; GONZÁLEZ-TORRE; GARCÍA, 2002; LOVELOCK; 

WIRTZ; HEMZO, 2011). Antes de adentrar pelas estratégias de gerenciamento da capacidade 

que influenciam a qualidade dos serviços prestados, é importante apresentar algumas práticas 

e conceitos que impactam na percepção do tempo de espera para um cliente. 

Segundo Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), quando os prestadores de serviço não 

conseguirem aumentar a capacidade, devem tentar ser criativos e procurar modelos de tornar a 

espera mais agradável. Uma experiência realizada em um grande banco de Boston constatou 

que instalar painéis eletrônicos de notícias no saguão resultava em maior satisfação do cliente, 

mas não reduziam a percepção de tempo gasto na fila. Outro fator importante destacado pelo 

autor é a indicação de informar às pessoas quanto deverão esperar pelo serviço. A informação 

permite que os clientes decidam se podem perder o tempo de espera naquele momento ou se 

devem voltar mais tarde. Isso também lhes possibilita planejar a utilização de seu tempo 

durante a espera. O autor afirma que as pessoas preferem ver ou perceber que a fila anda a 

consultar um relógio. 

Davis e Heineke (1994) e Katz, Larson e Larson (1991) desenvolveram um estudo 

sugerindo algumas formas para utilizar a psicologia para tornar o tempo de espera menos 

estressante e desagradável para os clientes: 

• Tempo desocupado parece mais longo do que tempo ocupado: quando o 

cliente está sentado sem fazer nada, o tempo parece arrastar-se. Assim, o 

desafio para os prestadores de serviços é dar aos clientes algo para fazer ou 

para distraí-los enquanto esperam. 

• Esperar sozinho parece mais longo do que esperar em grupo: esperar com 

uma ou mais pessoas conhecidas é tranquilizador. Conversar com amigos 

pode ajudar a passar o tempo. Uma alternativa interessante é treinar alguns 

funcionários para conversar com clientes que estejam sozinhos. 

• Esperas fisicamente desconfortáveis parecem mais longas do que as 

confortáveis: a espera parecerá pior se estiver muito frio ou calor, se 

houver correntes de ar ou se estiver ventando e não houver nenhuma 

proteção. 

• Esperas antes e após os processos parecem mais longas do que esperas 

durante o processo. 



 
29 

• Esperas injustas são mais longas do que as equitativas: expectativas sobre 

o que é injusto ou justo variam de uma cultura para outra ou de um país 

para outro. As pessoas esperam que cada um aguarde sua vez e é provável 

que fiquem irritadas se virem alguém furando a fila ou recebendo 

tratamento prioritário sem razão aparente. 

• Esperas não familiares parecem mais longas do que as familiares: usuários 

regulares de um serviço sabem o que esperar e é menor a probabilidade de 

se preocuparem enquanto aguardam. Usuários novos ou ocasionais muitas 

vezes ficam nervosos, imaginando não somente a provável duração da 

espera, mas também o que acontecerá depois. 

• Esperas incertas são mais longas do que esperas conhecidas e finitas: 

embora qualquer espera possa ser frustrante, em geral, pode-se  ajustar 

mentalmente para uma espera de duração conhecida. É o desconhecido que 

deixa as pessoas inquietas. 

• Esperas inesperadas são mais longas do que esperas explicadas: a incerteza 

sobre a duração a espera e a preocupação adicional sobre o que ainda vai 

acontecer geram maior insatisfação dos clientes. 

• Ansiedade faz a espera parecer mais longa: clientes que esperam em 

lugares que não são familiares, em especial ao ar livre e após escurecer, 

muitas vezes ficam mais ansiosos por conta da sua segurança pessoal. 

Como alternativa, ou complemento, às filas de espera podem ser utilizados 

sistemas de reservas para estocar demanda que oferecem alguns benefícios: 

• Evitam a insatisfação dos clientes decorrentes de esperas muito demoradas 

• Fazem que a demanda seja controlada e tratada de um modo mais 

administrável 

• Possibilitam a gestão de receita e servem como pré-venda de um serviço a 

diferentes segmentos de clientes 

• Ajudam a preparar projeções operacionais e financeiras para períodos 

futuros, por meio de seus dados. 

 

 

2.5 GERENCIAMENTO DA CAPACIDADE E DEMANDA 
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2.5.1 Definição 

 

 

Na literatura é possível encontrar diferentes nomenclaturas para o tema 

gerenciamento da capacidade e demanda. Segundo Klassen e Rodhler (2002), muitos autores 

adotam apenas gerenciamento da capacidade para tratar do tópico. No entanto outros autores, 

como Crandall e Markland, utilizam apenas gerenciamento da demanda (apud KLASSEN; 

ROHDLER, 2002). Já Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) aproveitam a correlação da 

demanda com a capacidade e adotam a nomenclatura de gerenciamento da capacidade e 

demanda. 

No tocante à definição também é possível identificar na literatura diferentes 

descrições para o gerenciamento da capacidade e demanda associadas ao contexto de serviços. 

A gestão da demanda tem por objetivo coordenar e controlar todas as suas fontes, atuando 

para que a cadeia de suprimentos possa ser executada de maneira eficaz e para que o serviço 

seja prestado no momento certo (JACOBS; CHASE, 2012). Ritchie e Walley (2016, p.118, 

tradução nossa) concentram-se nos serviços públicos e afirmam que “o gerenciamento de 

capacidade é o processo de conciliação das necessidades de recursos com o atendimento da 

demanda ao longo do tempo”. Armistead e Clark (1991, p.3, tradução nossa) focam apenas 

em serviços e definem gerenciamento da demanda como “a habilidade de equilibrar a 

demanda dos clientes e a capacidade do sistema de entrega de serviços para satisfazer a 

demanda”. Klassen e Rohleder (2002, p.527, tradução nossa) afirmam que “gerenciamento da 

demanda é a tentativa de influenciar os clientes em quando utilizarão os serviços, ao passo 

que o gerenciamento da capacidade visa garantir que um serviço tenha a capacidade suficiente 

para atender a demanda exigida”. Importante observar que em ambas as definições e 

nomenclatura, o gerenciamento da capacidade e demanda é constituído de duas partes vitais, a 

capacidade ofertada pelos diferentes recursos dentro da organização e a capacidade 

demandada para satisfazer os clientes.   

Quando se fala em gestão da capacidade em serviços, os objetivos fundamentais 

apontados por diversos autores são o de minimizar o tempo de espera e o de evitar a 

capacidade ociosa paralelamente ao atendimento da demanda no tempo da maneira mais 

eficiente possível (ADENSO-DÍAZ; GONZÁLEZ-TORRE; GARCÍA, 2002). Nesse sentido, 

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), definem a capacidade de um serviço como a maior 
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quantidade possível de outputs que podem ser obtidos, em um período de tempo específico 

com um nível predefinido de pessoal, instalações e equipamentos. 

Ao planejar a capacidade, outros fatores devem ser levados em consideração. No 

longo termo, a capacidade está diretamente relacionada com a expansão e contração das 

instalações de forma a se obter uma economia de escala. Segundo Adenso-Dias et al. (2002), 

no curto prazo, a principal barreira para a gestão da capacidade é a habilidade para atender a 

demandas inesperadas. No caso particular de serviços, a gestão da capacidade é mais difícil 

devido à impossibilidade de produzir estoque para uso posterior. Dessa forma, torna-se 

imperioso equilibrar muito bem a demanda e a oferta de forma que seja possível atender toda 

a demanda nos picos, bem como suportar os elevados custos nos momentos de baixa demanda 

e grande ociosidade da capacidade (SASSER, 1976).  

No lado da demanda, Jacobs e Chase (2012) citam que um passo importante para 

gerenciar a demanda de maneira eficiente é conhecê-la em sua totalidade. Só assim as 

previsões realizadas serão as mais próximas possíveis do quadro real, gerando adequações 

eficientes do nível de fornecimento do produto ou serviço. Na definição de um serviço, 

quando a demanda é previsível, teoricamente só é necessário garantir a existência de 

capacidade adequada para seu fornecimento. A busca pela assertividade através da previsão 

da demanda é uma forma de atingir novos patamares de qualidade na prestação dos serviços 

(MENTZER; BIENSTOCK; KAHN; 1999). Empresas competentes em gerenciamento da 

demanda conseguem prestar atendimento de alto nível aos usuários, aproveitando os recursos 

de forma muito mais eficiente e evitando a perda de clientes.  

 

 

2.5.2 Histórico 

 

 

Para Yoon et al. (2016), o gerenciamento da capacidade e demanda é um tema 

muito estudado, cujo foco dá-se na expansão e alocação da capacidade aplicadas em 

processos industriais e com utilização de estoque. No entanto Yoon et al. (2016), assim como 

outros autores, inferem que em problemas de planejamento da capacidade de transportes não é 

possível utilizar estoque como uma opção para atender às variações na demanda. No tocante à 

indústria de serviços, em que não é possível desenvolver estoque, Agnihothri e Taylor (1991 

apud  YOON; YILDIZ; TALLURI, 2016) utilizaram um modelo de fila para determinar nível 

ótimo de equipe em um call center hospitalar. Mason et al. (1998 apud  YOON; YILDIZ; 
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TALLURI, 2016) estudaram simulações para resolver problemas de equipe de alfândega em 

aeroportos. Adenso-Diaz et al. (2002) desenvolveram um modelo que permite calcular o nível 

mínimo de pessoal para desenvolver corretamente todas as funções de determinado serviço e 

garantir determinado nível de qualidade esperado. O tema planejamento da capacidade física 

também foi estudado em hospitais, em parques temáticos e em hotéis (YOON; YILDIZ; 

TALLURI, 2016). Os autores relatam que, considerando que cada tipo de serviço apresenta 

particularidades no planejamento e gestão da capacidade, pouco foi estudado para um sistema 

de transportes. 

O estudo de gerenciamento da capacidade e demanda, historicamente, focalizou-

se no setor privado de bens e manufatura, ao passo que as aplicações na área pública e em 

serviços acabaram sendo, de certa forma, negligenciada. Todavia o aumento da cobrança da 

sociedade para uma maior eficiência nas organizações do setor público, ao longo dos últimos 

anos, acabou atraindo maior interesse para a adaptação das práticas de gerenciamento de 

demanda do setor privado para as organizações públicas. A maioria dos estudos concentrou-se 

em algumas metodologias de eficiência de processos (lean), assim, deixando o gerenciamento 

da capacidade e flutuações da demanda merecendo maior destaque. Segundo Radnor (2010), 

51% das publicações sobre incremento da gestão de operações em organizações públicas 

aplicaram a metodologia japonesa LEAN para melhoria de processo.  

 

 

2.5.3 Desafios   

 

 

O gerenciamento da capacidade e demanda mostra-se uma atividade 

extremamente relevante para as organizações, ao impactar nas operações diárias, na 

capacidade de responder às variações da demanda e no desenvolvimento, produção e entrega 

dos produtos e serviços, afetando, em última instância, o desempenho organizacional (YU-

LEE, 2002). Porém o gerenciamento da capacidade não é uma tarefa fácil. Ritchie e Walley 

(2016) argumentam que existem inúmeros desafios a serem enfrentados, especialmente no 

setor de serviços. Por um lado, os autores afirmam que a perecibilidade dos serviços leva a 

um desperdício de recursos quando a demanda é baixa, e, por outro lado, atrasos quando a 

demanda é superior à capacidade. Além disso, referem que variações na demanda, tanto anual, 

mensal, semanal e diariamente, tornam a tarefa de ajustar a capacidade à demanda muito 

desafiadora. E, por fim, mencionam os desafios de alterar a capacidade quando existe uma 
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limitação. Como exemplo, citam que mudanças em ativos fixos (instalações) precisam ser 

planejadas com muita antecedência e que mudanças na capacidade estrutural (funcionários), 

geralmente, são limitadas devido a uma restrição no sistema de operações da organização.  

No que diz respeito ao gerenciamento da capacidade nas organizações do setor 

público, uma das principais diferenças em relação às organizações privadas é que o público 

tem como fator determinante a capacidade limitada de recursos (RITCHIE; WALLEY, 2016). 

Essa característica também foi demonstrada em um estudo de caso realizado por Walley 

(2013), chegando à conclusão de que, na área pública, o gerenciamento da capacidade adota 

uma abordagem baseada em recursos, ao passo que, na iniciativa privada, a abordagem é 

baseada na demanda. As organizações orientadas por recurso não compreendem variações na 

demanda, causando um desperdício de recursos e/ou filas desnecessárias. O autor argumenta 

que organizações com uma abordagem baseada em recursos, muitas vezes, carecem de 

conhecimento sobre o mercado, o que inibe o uso de estratégias de gerenciamento da 

capacidade. Walley (2013) resume seu raciocínio no modelo conceitual que pode ser visto na 

figura 1. 

 

Figura 1 - Diferenças entre conceitos do setor de serviços e práticas adotadas na área pública  
Fonte: WALLEY, 2013. 

 

 

2.5.4 Estratégias para gerenciamento da capacidade 
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A fim de obter um equilíbrio entre a capacidade demandada e a capacidade 

ofertada, diferentes estratégias e práticas podem ser utilizadas. Yu-Lee (2002) argumenta que 

é fundamental conhecer as características do processo da organização para poder escolher 

práticas adequadas para gerenciar a capacidade. Nesse sentido, Walley (2013) apresenta um 

modelo de três etapas (Figura 2) para descobrir como a capacidade ofertada e a demandada 

devem ser gerenciadas dentro de uma organização. O primeiro passo no modelo consiste em 

criar um entendimento da demanda para, depois, analisar a capacidade necessária para atender 

essa demanda e, por fim, considerar quais recursos são necessários e escolher quais estratégias 

e práticas são adequadas para gerenciar a capacidade ofertada e demandada. 

 

 

Figura 2 - Modelo para definir a capacidade ofertada e demandada 
Fonte: WALLEY, 2013. 

 

 

2.5.4.1 Compreendendo a capacidade demandada 

 

 

De acordo com Yu-Lee (2002), a previsão da capacidade demandada não é uma 

tarefa fácil, mas é extremamente importante para as organizações, pois o desconhecimento da 

demanda futura resultará em um plano de capacidade incorreto. No modelo apresentado por 
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Walley (2013), figura 2, a compreensão dos padrões de crescimento e queda e ajustes 

sazonais são apontados como itens fundamentais para estimar a demanda, mas não basta 

apenas prever a demanda, Slack et al. (2013) e o próprio Walley (2013) advertem que é 

igualmente importante mensurar o quanto a demanda real pode flutuar de maneira aleatória.  

 

 

2.5.4.2 Compreendendo a capacidade ofertada 

 

 

No lado da capacidade ofertada, a complexidade dos sistemas de operações, que 

não são padronizados e repetitivos, tornam a compreensão da capacidade ofertada também 

uma tarefa muito complexa (SLACK et al., 2013). Armistead e Clark (1991) enunciam que, 

mesmo que a demanda seja totalmente constante, ainda podem ocorrer flutuações na 

capacidade ofertada devido a variações na execução por funcionários e equipamentos. Em 

uma perspectiva de longo prazo, essas flutuações podem não parecer tão ruins, mas, em 

operações com frequência diária ou horária, qualquer flutuação pode causar sérios problemas 

para o atendimento da demanda. 

Armistead e Clark (1991) afirmam ser importante examinar mais detalhadamente 

os diferentes recursos que compõem a capacidade dentro do sistema de prestação de serviços. 

Um dos pontos destacados é a identificação dos distintos elementos que compõem a 

capacidade e quais fatores podem influenciá-los. Ademais, deve ser realizada uma análise 

rigorosa de quais recursos podem causar estrangulamento na operação. Outro fator que deve 

ser analisado refere-se às eventuais limitações do sistema (SLACK et al., 2013). Slack et al. 

afirmam que a operação é composta de diversos subprocessos, sendo que alguns podem estar 

operando abaixo da capacidade máxima, e os outros que estão operando no limite 

determinarão a real capacidade ofertada do sistema.  

Com relação às estratégias, Slack et al. (2013) argumentam que o primeiro passo é 

a definição da estratégia de capacidade em longo prazo pelas organizações, com a indicação 

do aumento ou redução dos elementos físicos que compõem a capacidade. Para o cenário em 

longo prazo, os autores citam duas estratégias: estratégia de liderança da capacidade (capacity 

leading strategy) cuja capacidade planejada é para sempre atender à demanda projetada; e a 

estratégia de retardamento da capacidade (capacity lagging strategy) cuja capacidade da 

organização é planejada para ser menor ou igual à demanda prevista. Armistead e Clark 

(1994) e Slack et al. (2013) sublinham que, geralmente, as empresas prestadoras de serviço se 



 
36 

posicionam em algum lugar entre as duas estratégias, já que os extremos apresentam 

diferentes vantagens e desvantagens (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Argumentos a favor e contra as estratégias de liderança e retardamento na capacidade  
Fonte: SLACK ET AL., 2013, p.172 

 

Em uma perspectiva de médio prazo, Sasser (1976) introduziu inicialmente duas 

estratégias: plano de capacidade no nível (level capacity plan) e o plano de perseguição da 

capacidade (chase capacity plan). O primeiro visa manter a capacidade da operação 

constante, independente da variação da demanda e é mais aplicado em sistemas com limitação 

da capacidade, dessa forma, influenciando a demanda para a capacidade existente 

(ARMISTEAD; CLARK, 1991). Slack et al. (2013) argumentam que, ao manter a 

disponibilidade do serviço em um nível uniforme alto, os custos serão elevados. No entanto, 

em operações onde os custos de perda de vendas individuais são elevados, essa estratégia 

pode ser apropriada. Um problema apontado com essa estratégia é que, em períodos de picos 

de demanda, o efeito no nível de serviço será negativo, com longas filas e clientes não 

atendidos.  Essa estratégia é, comumente, aplicada quando a demanda é mais perceptível antes 

do consumo e as organizações podem efetivamente dizer aos clientes que aguardem até que a 

demanda possa ser atendida, demonstrando que o serviço é valorizado pelo cliente que está 

disposto a esperar (ARMISTEAD; CLARK, 1994).  

Ao passo que, o plano de perseguição da capacidade visa ajustar a capacidade da 

operação para responder às variações da demanda, sendo mais adotado em sistemas cujos 

processos não podem ser armazenados. Essa estratégia também pode ser aplicada quando os 

clientes não estão dispostos a aguardar muito tempo o serviço e há uma necessidade imediata, 

pelo menos, para que o processo seja iniciado e levado a um estágio razoável para que os 

clientes se sintam satisfeitos. Um exemplo é a utilização de centrais de atendimento telefônico 

Vantagens Desvantagens

Sempre ofertará capacidade suficiente para 
atender a demanda, maximizando a receita e 

satisfazendo os clientes

A utilização dos ativos geralmente é baixa, 
portanto, os custos serão elevados

Maioria das vezes apresenta um "excesso de 
capacidade" que pode aborver demanda 

extra caso a previsão seja pessimista

Riscos de ociosidade da capacidade ofertada 
caso a demanda não atinja os níveis 

previstos

Demanda sempre suficiente para manter os 
ativos funcionando a plena capacidade, 
portanto, redução dos custos unitários

Capacidade insuficiente para atender toda a 
demanda, portanto, redução de receita e 

clientes insatisfeitos

Os problemas de sobrecapacidade são 
minimizados se as previsões forem otimistas

Nenhuma habilidade para atender aumentos 
de demanda no curto prazo
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que iniciam o atendimento do cliente até que o serviço possa, de fato, ser prestado 

(ARMISTEAD; CLARK, 1994). 

No tocante às estratégias em curto prazo, Armistead e Clark (1994) apresentam a 

estratégia da capacidade de enfrentamento (coping capacity strategy) como forma de otimizar 

as estratégias de capacidade no nível e perseguição da capacidade para o curto prazo. Essa 

estratégia apresenta um mapa de ação de enfrentamento para reconhecer mudanças no foco 

operacional e nas dimensões da prestação de serviço ao cliente e, com isso, permitir que os 

problemas sejam identificados previamente. Dessa forma, se algum indicador apresentar um 

impacto crítico na qualidade do serviço, deverá ser implantada uma estratégia de 

enfrentamento. Em linhas gerais, os autores descrevem as seguintes ações que poderiam ser 

adotadas: 

• melhoraria dos conceitos básicos de gerenciamento da capacidade na 

previsão da demanda e no agendamento; 

• medição da qualidade do serviço e utilização de recursos críticos; 

• criação de um sistema de medição que avisará quando a zona de 

enfrentamento se aproximar; 

• decidir se deve reduzir os níveis de qualidade do serviço e como isso deve 

ser feito; 

• decidir como trazer recursos adicionais. 

Em resumo, Klassen e Rohleder (2002) atestam que tanto as estratégias de longo 

prazo quanto as de curto prazo são totalmente indispensáveis para um eficiente gerenciamento 

da capacidade e demanda.  

 

 

2.5.5 Práticas de gerenciamento da capacidade e demanda 

 

 

Diversos autores dividem as práticas para execução das estratégias de 

gerenciamento da capacidade em dois campos específicos: gerenciamento da demanda e 

gerenciamento da oferta (SASSER, 1973; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; 

RITCHIE; WALLEY, 2016). Dentre as práticas citadas pelos autores para gerenciamento da 

demanda, as seguintes podem ser destacadas: utilização de sistemas de reserva, criação de 

serviços complementares e alteração nos preços. Relativamente às práticas de gerenciamento 
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da capacidade ofertada, a participação do cliente, o compartilhamento da capacidade e a 

utilização de equipes em tempo parcial são mencionadas pelos autores. 

 

 

2.5.5.1 Práticas de gerenciamento da demanda 

 

 

Esse tópico tem como objetivo apresentar e explicar as diferentes práticas de 

gerenciamento da demanda descritas nos artigos dos autores Sasser (1973), Kimes (1989), 

Desiraju e Shugan (1999), Klassen e Rohleder (2002), Nagle e Hogan (2007), Lovelock 

(2011), Slack et al. (2013), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) e Ritchie e Walley (2016) 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Práticas de gerenciamento da demanda 
Fonte: elaboração própria 

 

Klassen e Rohleder (2002) afirmam que as práticas adotadas pelas empresas 

prestadoras de serviços para gerenciar a demanda visam controlar quando ou onde a demanda 

pelo serviço ocorrerá. Esse é um esforço para equilibrar a demanda a fim de evitar grandes 

flutuações entre os períodos de pico e ociosidade. 

Prática Autor

Desenvolver demanda fora de 
pico

Sasser (1973), Fitzsimmons e 
Fitzsimmons (2014), Ritchie e 

Walley (2016)

Desenvolver serviços 
complementares

Sasser (1973), Klassen e 
Rohleder (2002), Slack et al. 

(2013), Fitzsimmons e 
Fitzsimmons (2014), Ritchie e 

Walley (2016)

Precificação

Sasser (1973), Desiraju e Shugan 
(1999), Klassen e Rohleder 

(2002), Nagle e Hogan (2007), 
Slack et al. (2013),  Fitzsimmons 
e Fitzsimmons (2014), Ritchie e 

Walley (2016)

Criação de sistemas de reserva 
e agendamento

Sasser (1973), Klassen e 
Rohleder (2002), Fitzsimmons e 
Fitzsimmons (2014), Ritchie e 

Walley (2016)

Yield management
Kimes (1989), Klassen e 

Rohleder (2002), Nagle e Hogan 
(2007), Slack et al. (2013)

Diferenciação dos serviços Klassen e Rohleder (2002)

Informar e educar os clientes
Klassen e Rohleder (2002), 

Lovelock (2011)
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Desenvolver uma demanda fora de pico é uma prática em que as organizações 

tentam aumentar o volume da demanda nos períodos de maior ociosidade, ou seja, fora do 

pico (SASSER, 1976; RITCHIE; WALLEY, 2016). Segundo Sasser (1976), essa prática era 

muito comum de ser observada em grandes cadeias de hamburgueria, cuja prática era 

adicionar café da manhã ao menu para atrair os clientes nos horários fora de pico. Nesse 

mesmo sentido, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) sugerem que as empresas utilizem 

publicidade para promover o uso do serviço em horários fora de pico.  

Outra forma de gerenciar a demanda é por meio do desenvolvimento de serviços 

complementares ao principal (SASSER, 1973; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; SLACK ET 

AL., 2013; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE; WALLEY, 2016), que tem 

por objetivo principal satisfazer os clientes enquanto esperam na fila ou atraí-los para longe 

dos horários de pico nas operações que apresentam gargalos na capacidade ofertada. Como 

exemplo, Klassen e Rohleder (2002) mencionam lounges de restaurantes que oferecem drinks 

aos clientes que aguardam uma mesa para jantar. 

As práticas de precificação também são abordadas, por Sasser (1973), Desiraju e 

Shugan (1999), Klassen e Rohleder (2002), Nagle e Hogan (2007), Slack et al. (2013), 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) e Ritchie e Walley (2016) como uma forma muito usual 

de gerenciar a demanda. De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), uma 

organização com alta demanda pode aumentar o preço, assim, obtendo maior lucro na venda, 

e, quando há uma baixa demanda, reduzir o preço para aumentar a demanda e a utilização dos 

ativos e recursos que podem estar ociosos. Atualmente, existem inúmeros modelos de 

precificação que afetam diretamente a demanda de determinados serviços. 

A literatura sobre estratégias e táticas de preços aborda diversas metodologias que 

podem ser aplicadas em diferentes serviços e produtos. Entre suas funções estão: a 

segmentação dos consumidores, o gerenciamento da demanda e o aumento da rentabilidade de 

serviços e produtos (DESIRAJU; SHUGAN, 1999; NAGLE; HOGAN, 2007). Segundo 

Avlonitis e Indounas (2006), diversos autores estudaram a importância das estratégias de 

precificação para a rentabilidade e a sobrevivência sustentável das empresas, apontando 

aspectos relevantes para o implemento de ações direcionadas por tal foco. Tellis (1986) 

afirma que todas as estratégias de precificação têm um denominador comum – compartilhar a 

economia e o valor gerado entre os segmentos de consumidores, empresas e produtos. Uma 

estratégia de precificação abrangente compõe-se de múltiplas camadas que criam uma base 

para a formação de preços capaz de atender à demanda de forma eficiente e maximizar os 

lucros ao longo do tempo (NAGLE; HOGAN, 2007).  
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Em uma extensa revisão bibliográfica de estratégias de precificação para serviços, 

Avlonitis e Indounas (2006) revelaram a existência de diferentes políticas de preços que 

podem ser particularmente úteis para tipos de serviços específicos. Os autores encontraram as 

seguintes estratégias: 

• List pricing: estabelecimento de um preço único sem diferenciação por 

segmento de mercado. 

• Differentiated pricing: preços diferentes para consumidores distintos, 

baseados em diferentes critérios (características pessoais, tempo de compra, 

canal de compra). 

• Geographical pricing: preços diferentes para consumidores que estão em 

localizações geográficas distintas. 

• Negotiated pricing: determinação do preço baseado em contratos e acordos 

realizados entre a empresa e o consumidor. 

• Quantity discounts: desconto oferecido para clientes que compram grandes 

quantidades. 

• Cash discounts: desconto oferecido baseado no pagamento do valor total 

em um determinado período de tempo. 

• Trade discounts: descontos oferecidos para agentes específicos com vistas 

à promoção e ao suporte do serviço ou produto. 

• Loss-leader pricing: preço fixado muito baixo (até abaixo do custo) com a 

finalidade de atrair os consumidores para comprarem outros produtos e 

serviços mais caros e rentáveis.  

• Image pricing: definição de um alto preço para transmitir uma imagem de 

exclusividade. 

• Pure bundling: um tipo de pacote ofertado em que dois serviços não 

podem ser comprados independentemente e são oferecidos a um preço 

reduzido no pacote. 

• Mixed bundling: um tipo de pacote em que dois serviços podem ser 

comprados independentemente, porém são oferecidos a um preço reduzido 

se comprados no pacote. 

• Relationship pricing: oferecimento de preços e serviços de acordo com a 

necessidade do cliente. Esta é uma abordagem orientada ao cliente com a 

finalidade de desenvolver uma relação de longo prazo. 
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• Yield (revenue) management: gerenciamento da capacidade de 

atendimento existente da companhia com o monitoramento da demanda 

dos diferentes segmentos de mercado, cobrando-se o preço máximo para 

os segmentos que apresentam predisposição a pagar. 

• Efficiency pricing: esforço para reduzir ao nível mínimo o custo da 

companhia, permitindo a oferta contínua de preços baixos para os 

consumidores sensíveis a preço. 

Outra opção descrita pelos autores para gerenciar a demanda é a criação de 

sistemas de reserva e agendamento (SASSER, 1973; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; 

FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE; WALLEY, 2016) que tentam 

redirecionar os clientes para intervalos de horários mais ociosos, dessa forma, ajustando a 

demanda para a capacidade do sistema. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) sugerem o 

agendamento do serviço em períodos cuja demanda é mais baixa, assim, reduzindo a procura 

nos períodos de pico. Eles também sugerem a venda antecipada do serviço (reserva) para 

controlar a flutuação da demanda, de forma que a empresa possa se programar para ter a 

capacidade suficiente em um período futuro. No entanto Sasser (1973) adverte que algumas 

vezes os clientes não aparecem nos intervalos de tempos que reservaram, por conseguinte, 

forçando as organizações a adotarem práticas de overbooking. Para Slack et al. (2013), o 

overbooking faz com que a empresa não perca receita com os clientes que reservaram um 

lugar no voo e não apareceram para embarcar. No entanto, se mais passageiros aparecem do 

que o esperado, a companhia aérea deverá oferecer incentivos financeiros para os passageiros 

que não terão lugar no voo aceitarem voar em outro horário. Segundo os autores, essa prática 

mostra-se viável em sistemas que possuem dados históricos das demandas dos passageiros 

suficientes, de forma que seja possível projetar o equilíbrio entre os riscos de excesso de 

reserva e de utilização. Ritchie e Walley (2016) citam a reserva on-line como uma prática 

amplamente adotada pelas empresas prestadoras de serviço. 

Segundo Nagle e Hogan (2007), situações em que a demanda pelo serviço varia 

significativamente, conforme a ocasião, possibilitam a adoção de uma estratégia específica de 

precificação que pode maximizar a receita e a satisfação com o serviço prestado. Neste tipo de 

situação é possível gerenciar a demanda e segmentar os clientes pelo momento de compra 

utilizando o yield management (precificação para carga de pico).  

No tocante ao yield management, Klassen e Rohleder (2002) consideram como 

uma combinação de práticas, podendo ser também compreendido como uma ação para 

desenvolver a demanda fora de pico. O yield management envolve claramente o pré-
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agendamento de clientes e, portanto, une a prática de sistemas de reservas e agendamento com 

preços diferenciados. 

Yield management é o processo de alocar a oferta adequadamente para o tipo de 

cliente certo, no momento correto, no preço desejado, de forma a maximizar o rendimento 

(KIMES, 1989). Essa tática busca atender à demanda prevista de forma que os clientes 

sensíveis ao preço possam comprar de maneira favorável em períodos fora de pico, enquanto 

os clientes insensíveis ao preço possam comprar nos períodos de pico. Contudo a aplicação do 

yield management é mais eficiente quando os serviços apresentarem as seguintes 

características: estoque perecível, capacidade (oferta) limitada, flutuação da demanda, 

segmentação adequada dos consumidores, disponibilidade de reserva antecipada e baixo custo 

marginal de venda (KIMES, 2000). 

A tática do yield management é uma das mais importantes estratégias de 

precificação na indústria de serviços, conforme Skugge (2004), que afirma que 

implementações exitosas conseguiram aumentar entre 3% e 7% a receita, e de 30% a 50% o 

lucro das empresas. Segundo Hinterhuber e Liozu (2015), o yield management evoluiu da 

indústria de viagens (companhias aéreas, hotéis, locação de carros e cruzeiros) para serviços 

de lazer (campos de golfe, clubes esportivos e restaurantes), serviços industriais (transporte de 

mercadorias e publicidade) e, finalmente, para serviços de consumo (aluguel de equipamentos 

e serviços residenciais). 

Por sua vez, Klassen e Rohleder (2002) sugerem a diferenciação dos serviços com 

redução do nível de serviço e qualidade dependendo do momento da solicitação, bem como a 

prática de educar e informar os clientes para que saibam qual nível de serviço esperar em 

determinado período demandado (LOVELOCL, 2011). Assim, alguns clientes com maior 

flexibilidade poderiam buscar outro período e/ou maneiras alternativas de espera. 

 

 

2.5.5.2 Práticas de gerenciamento da capacidade 

 

 

Klassen e Rohleder (2002) afirmam que, em alguns tipos de serviços, por conta de 

determinadas particularidades, não é possível adotar as práticas de gerenciamento da demanda 

para balancear sua distribuição ao longo dos períodos. Além disso, em alguns casos, a atuação 

apenas na curva da demanda não é suficiente para atingir um nível de serviço adequado. 

Dessa forma, a literatura aborda também diversas práticas de gerenciamento da capacidade 
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que podem ser adotadas, pelas empresas, para minimizarem o tempo de espera e evitarem a 

capacidade ociosa do sistema paralelamente ao atendimento da demanda da forma mais 

eficiente possível. O quadro 4 apresenta um resumo das práticas de gerenciamento da 

capacidade descritas nos artigos dos autores Sasser (1973), Armistead e Clark (1991), Klassen 

e Rohleder (2002), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), Slack et al. (2013) e Ritchie e Walley 

(2016). 

 

Quadro 4 - Práticas de gerenciamento da capacidade 
Fonte: elaboração própria 

 

Duas práticas que têm relação e podem ser utilizadas no gerenciamento da 

capacidade são o aumento/redução do nível de serviço prestado e a postergação de atividades 

não essenciais. A alteração do nível de serviço acaba sendo muito similar com a prática de 

diferenciação dos serviços, já descrita no tópico gerenciamento da demanda. De maneira 

geral, essa prática é vista da seguinte forma: quando a demanda atinge um pico, as 

organizações podem encurtar a execução de alguns processos, realizando apenas as tarefas 

mais essenciais para a continuidade do serviço, bem como podem reduzir o nível de serviço 

ofertado (SASSER, 1976; ARMISTEAD; CLARK, 1991). No entanto, ao adotar estas 

práticas, as organizações precisam alertar os clientes sobre a alteração para evitar um 

descontentamento. De forma oposta, as organizações também podem aumentar o nível de 

serviço em períodos de baixa demanda. 

Prática Autor
Aumentar ou reduzir o nível de 

serviço prestado
Armistead e Clark (1991)

Completar ou postergar 
atividades não essenciais

Sasser (1973), Armistead e Clark 
(1991)

Compartilhar a capacidade 
entre serviços diferentes ou 

semelhantes

Sasser (1973), Klassen e 
Rohleder (2002), Fitzsimmons e 
Fitzsimmons (2014), Ritchie e 

Walley (2016)
Utilizar contratos mais 

flexíveis
Klassen e Rohleder (2002), 

Ritchie e Walley (2016)

Utilizar contratos de trabalho 
em regime de tempo parcial

Sasser (1973), Fitzsimmons e 
Fitzsimmons (2014), Slack et al 
(2013), Ritchie e Walley (2016)

Terceirizar ou aumentar/reduzir 
a equipe de trabalho

Klassen e Rohleder (2002), Slack 
et al. (2013)

Aumento da participação dos 
clientes

Klassen e Rohleder (2002), 
Ritchie e Walley (2016)

Permissão de espera pelos 
clientes 

Klassen e Rohleder (2002)

Recusa de clientes Klassen e Rohleder (2002)
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Uma forma de ajustar a capacidade com uma realocação é por meio do 

compartilhamento da capacidade entre os ativos/instalações da organização e entre os 

diferentes serviços prestados (SASSER, 1973; RITCHIE; WALLEY, 2016). Segundo Sasser 

(1973), essa prática deve ser considerada quando a organização investiu em recursos que 

estão sendo subutilizados. Além disso, as organizações podem utilizar os períodos de baixa 

demanda para treinar os funcionários em diversas funções, de forma que, em períodos de pico, 

estes possam ser realocados em outras atividades, criando-se funcionários multifuncionais. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) colocam que é possível aumentar a utilização da 

capacidade teórica mediante a disponibilização de mais recursos ou melhor alocação deles.  

As outras práticas para gerenciar a capacidade das organizações também estão 

concentradas nas equipes de trabalho. Ritchie e Walley (2016) demonstraram que é possível 

utilizar contratos de trabalho mais flexíveis para, de fato, aumentar a flexibilidade da 

capacidade ofertada. Nesse mesmo sentido, Sasser (1973), Fitzsimmons e Fitzsimmons 

(2014), Slack et al. (2013) e Ritchie e Walley (2016) discutem algumas vantagens de 

contratos de trabalho em tempo parcial para que a organização possa ter capacidade suficiente 

em momentos de flutuações da demanda nos períodos de pico. Outra forma abordada pelos 

autores é a terceirização ou aumento do quadro de funcionários nos períodos sabidamente de 

pico, bem como a programação dos turnos de trabalho da equipe. 

Klassen e Rohleder (2002) também citam algumas práticas que envolvem 

diretamente os clientes, tais como aumento da participação dos clientes no processo 

(RITCHIE; WALLEY, 2016), permissão de espera pelos clientes e, em última instância, a 

recusa de clientes por conta da saturação da capacidade.  

Por fim, Klassen e Rohleder (2002) citam outras três práticas consideradas 

autoexplicativas e que podem ser enquadradas tanto como gerenciamento da demanda quanto 

gerenciamento da capacidade: prover serviços a distância (internet), automatização e 

segmentação dos clientes. 

Em resumo, os autores afirmam que é possível concluir que cada serviço/empresa 

deve escolher a combinação das práticas de gerenciamento da demanda e gerenciamento da 

capacidade que fornece os melhores resultados com baixos custos, maior rentabilidade e 

melhor qualidade do serviço prestado. Dessa forma, as principais práticas de gerenciamento 

da demanda e gerenciamento da capacidade, listadas no quadro 5, foram consideradas no 

presente trabalho. 
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Quadro 5 - Práticas de gerenciamento da demanda e da capacidade 
Fonte: elaboração própria 
 
 

Práticas de gerenciamento da 
demanda

Práticas de gerenciamento da capacidade

Desenvolver demanda fora de pico
Aumentar ou reduzir o nível de serviço 

prestado
Desenvolver serviços 

complementares
Completar ou postergar atividades não 

essenciais

Precificação
Compartilhar a capacidade entre serviços 

diferentes ou semelhantes
Criação de sistemas de reserva e 

agendamento
Utilizar contratos mais flexíveis

Yield management
Utilizar contratos de trabalho em regime de 

tempo parcial

Diferenciação dos serviços
Terceirizar ou aumentar/reduzir a equipe de 

trabalho
Aumento da participação dos clientes
Permissão de espera pelos clientes 

Recusa de clientes
Informar e educar os clientes
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 ABORDAGEM E ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO  

 

 

Para este trabalho, a abordagem de pesquisa foi do tipo qualitativa. Segundo 

Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e entender o significado que 

os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. A pesquisa qualitativa 

trabalha com diversas abordagens e seus métodos têm sido utilizados para investigar uma 

variedade de temas em diversos contextos sociais. O autor afirma que o processo de pesquisa 

qualitativa envolve: 

 

[...] as questões e os procedimentos que emergem, os dados tipicamente coletados no 
ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente construída a partir das 
particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador 
acerca do significado de dados [...] Aqueles que se envolvem nessa forma de 
investigação apoiam uma maneira de encarar a pesquisa que honra um estilo 
indutivo, um foco no significado individual e na importância da interpretação da 
complexidade de uma situação. (CRESWELL, 2010, p.26). 

 

A escolha do método de pesquisa é muito importante, pois deve assegurar que o 

problema seja abordado de uma maneira válida e confiável. Creswell (2010) afirma que em 

uma pesquisa qualitativa algumas características básicas devem estar presentes e 

correlacionadas com o estudo. Dessa forma, a escolha do método qualitativo mostrou-se o 

mais adequado para o presente estudo por conta dos seguintes fatores: 

• Ambiente natural: os dados foram coletados no campo e no local em que 

os participantes vivenciam o problema que será estudado. Para Creswell 

(2010), o fechamento das informações coletadas por meio da conversa 

direta com as pessoas e da observação de como elas se comportam e agem 

dentro de seu contexto é uma característica relevante da pesquisa 

qualitativa. 

• Pesquisador como um instrumento fundamental e múltiplas fontes de 

dados: os dados foram coletados pessoalmente por meio do levantamento 

de dados, exame de documentos e entrevistas com participantes, assim 

como proposto em Creswell (2010). 
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• Lente teórica: para Creswell (2010), os pesquisadores qualitativos usam 

com frequência lentes para enxergar seus estudos. No presente caso, a 

gestão da capacidade e demanda foi utilizada como lente teórica. 

• Relato holístico: considerando que o caso estudado envolvia múltiplas 

perspectivas e fatores, foi fundamental o desenvolvimento de um modelo 

de diversas facetas do fenômeno em estudo para o estabelecimento de um 

quadro holístico. 

Relativamente à estratégia de investigação, o presente trabalho utilizou o estudo 

de caso aplicado para uma rota específica do litoral norte do sistema de travessias litorâneas 

do estado de São Paulo. Segundo Yin (2015), um estudo de caso é uma pesquisa empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto no mundo real, especialmente, 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto possam não ser claramente evidentes. 

Ademais, o autor aduz que a pesquisa de estudo de caso é a estratégia preferencial quando as 

seguintes características estiverem presentes: 

• As principais questões da pesquisa são “como” ou “por que”. Nesse 

sentido, a pergunta de pesquisa do presente estudo é como e quais 

estratégias de gerenciamento da demanda e capacidade podem impactar na 

qualidade percebida pelos usuários, com enfoque no tempo de espera de 

uma rota específica de um sistema de transporte público aquaviário. 

• O pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre eventos 

comportamentais. 

• O foco de estudo é um fenômeno contemporâneo (em vez de um 

fenômeno completamente histórico). 

A presença das três características supradescritas no objeto da pesquisa 

favoreceram a utilização da metodologia de estudo de caso. Para Yin (2015), um só estudo de 

caso não gera uma base estatística suficiente de forma a permitir generalizações sobre o 

fenômeno. No entanto, os estudos de caso são generalizáveis às proposições teóricas, e não às 

populações, além de aproximarem a academia da prática, pois descrevem como a organização 

encontra soluções para o problema quando se compara com a literatura. Nesse sentido, a 

escolha do método de estudo de caso mostra-se assertiva, pois possibilita aprofundar a análise 

do problema combinando a teoria com a prática. 
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Yin (2015) propõe uma matriz para classificação dos estudos de caso que refletem 

diferentes situações de projeto, dividindo-os em únicos e múltiplos, com unidades de análises 

integradas e holísticas. Assim, os quatro tipos de projetos de estudos de caso foram: 

• Tipo 1: projetos de casos único (holístico) 

• Tipo 2: projetos de casos único (integrado) 

• Tipo 3: projetos de casos múltiplos (holístico) 

• Tipo 4: projetos de casos múltiplos (integrados) 

Yin (2015) explica que é preciso verificar as circunstâncias e justificativas 

presentes em um estudo para a escolha e classificação do tipo de caso. Os projetos de caso 

único são apropriados quando, pelo menos, alguma das cinco justificativas a seguir estiverem 

presentes: caso crítico, peculiar, comum, revelador ou longitudinal. O sistema de travessias 

litorâneas apresenta características específicas como limitação da capacidade ofertada, 

restrição de recursos, elevado custo fixo e uma estrutura tarifária pouco flexível e 

regulamentada por lei. Também apresenta características gerais de serviços de transportes 

como o desequilíbrio entre a oferta e a demanda que acaba impactando na gestão da operação 

e, consequentemente, no serviço prestado aos cidadãos. De acordo com as justificativas 

apresentadas por Yin (2015), é possível verificar que o presente estudo é um caso crítico, pois 

a teoria do gerenciamento da capacidade e demanda especifica um conjunto claro de 

circunstâncias nas quais as proposições podem ser verdadeiras e aplicáveis, além de ser 

comum, pois as circunstâncias refletem uma situação comum em sistemas de transportes 

(flutuações da demanda e oferta). Nesse sentido, Gil (2010) afirma que estudos de caso únicos 

são justificados quando existe interesse específico em determinado objeto ou por representar 

um caso extremo, seja por seus aspectos positivos ou negativos. Ademais, o estudo de caso é 

longitudinal porque considera dois ou mais pontos diferentes no tempo da análise.  

Por fim, Yin (2015) menciona que um estudo de caso único integrado pode 

envolver unidades de análise em mais de um nível, ao passo que o estudo holístico, analisa 

apenas a natureza global de uma organização. Considerando que o estudo tem enfoque nos 

subsistemas que compõem a rota São Sebastião/Ilhabela do sistema de travessias litorâneas, 

além de permitir a correlação das características presentes nessa rota com a das outras seis 

rotas operadas pela empresa, pode-se afirmar que o estudo de caso se enquadra como único e 

integrado.  
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Creswell (2010) destaca quatro tipos principais de coleta de dados, subdivididos 

em diversas formas de coleta, para subsidiar a pesquisa qualitativa, quais sejam:  

• Observações: participante completo, observador como participante, 

participante como observador e observador completo. 

• Entrevistas: face a face, por telefone, grupo focal e por e-mail. 

• Documentos: documentos públicos e privados. 

• Materiais audiovisuais: fotografias, objetos de arte, filmes e outros. 

Para o autor, um ponto fundamental da pesquisa qualitativa é a seleção intencional 

dos participantes, dos locais e dos documentos que melhor ajudarão o pesquisador a entender 

o problema e a questão de pesquisa. Ainda, Yin (2015) destaca quatro princípios que reforçam 

a confiabilidade de um estudo de caso: uso de múltiplas fontes de evidência, criação de base 

de dados do estudo de caso, manutenção de encadeamento das evidências e cuidado no uso de 

dados de fontes eletrônicas. 

Nesse sentido, com o objetivo de aumentar a confiabilidade da metodologia de 

coleta de dados e buscar a melhor compreensão do fenômeno, para o presente estudo adotou-

se o procedimento de coleta de dados fundamentado em documentos públicos, privados e 

entrevistas, seguindo a classificação proposta em Creswell (2010). 

O primeiro método de coleta de dados utilizado foi a realização de entrevistas que, 

segundo Yin (2015), é uma das fontes mais importantes de informação para um estudo de 

caso. O principal objetivo das entrevistas foi o de identificar a eventual viabilidade de 

aplicação das estratégias, do ponto de vista dos operadores do sistema, listadas no quadro 5, 

para a rota São Sebastião/Ilhabela e antecipar quais seriam os principais resultados e 

problemas caso fossem implantadas cada uma delas.  

As entrevistas foram conduzidas seguindo as recomendações de Yin (2015), que 

sugere ao pesquisador ser um bom ouvinte, não ficando preso às suas próprias ideologias, 

permanecendo adaptável, de forma a capturar novas situações como oportunidades, e 

buscando sempre a imparcialidade.  

A seleção dos entrevistados ocorreu por meio da escolha intencional do 

pesquisador, conforme prerrogativa da pesquisa qualitativa (CRESWELL, 2010). A escolha 

dos entrevistados priorizou o tempo de casa como critério de experiência, além das 
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atribuições desempenhadas pelas áreas diretamente envolvidas na prestação do serviço da rota 

escolhida. Assim, a demografia dos cinco entrevistados está caracterizada por um tempo 

médio de casa de aproximadamente 18 anos. Considerando que os entrevistados precisam ter 

conhecimento sobre os processos que impactam na gestão da capacidade e da demanda, os 

selecionados foram pessoas-chave da unidade de negócio de operações da empresa, 

contemplando as seguintes áreas: diretoria de operações, divisão de planejamento operacional 

e controle, departamento de planejamento, divisão de Travessias Litorâneas, departamento de 

operações e a seção de operações norte (Figura 3). 

 

Figura 3 - Organograma da Diretoria de Operações da empresa 
Fonte: DERSA-b, 2018 

 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, permitindo ao pesquisador 

seguir uma linha de questionamento comum a todos os participantes e, ao mesmo tempo, 

admitindo adicionar ou alterar questões para elucidar dúvidas, de acordo com o participante, 

para obter um resultado mais adequado para o estudo.  

As entrevistas foram conduzidas pessoalmente pelo pesquisador e iniciaram com a 

apresentação do pesquisador, o esclarecimento do objeto do estudo e a declaração de que a 

entrevista era parte da dissertação de mestrado a ser apresentada à FGV-EAESP e que a 

expectativa do estudo era contribuir para o campo de gerenciamento da capacidade e demanda 

em sistemas de transportes. O pesquisador declarou a confidencialidade, o anonimato e o uso 



 
51 

criterioso das informações fornecidas, além de informar que a entrevista seria gravada em 

áudio e, posteriormente, transcrita, para que o conteúdo pudesse ser posteriormente analisado 

e utilizado no trabalho. Considerando que o estudo de caso envolve a prestação de um serviço 

público, o processo de decodificação das entrevistas envolveu a remoção do nome dos 

entrevistados a fim de evitar a exposição a terceiros. Assim, os entrevistados serão indicados 

com números de 1 a 5, cumprindo com a questão do anonimato. O anonimato foi necessário, 

pois trata de um serviço público controverso e questionável e, assim, o anonimato auxilia a 

proteger o caso e os próprios participantes. Dessa forma, apenas o anonimato dos 

entrevistados foi mantido, permitindo a identificação do próprio caso (YIN, 2015). Ademais, 

a análise do caso evitou atribuir qualquer ponto de vista ou comentário particular a um único 

indivíduo. Em seguida, foi perguntado se o entrevistado autorizava o uso do conteúdo de sua 

entrevista para então, iniciar de fato, os questionamentos.  

O questionário foi elaborado seguindo as propostas de classificação dos serviços, 

caracterização da demanda e oferta e estratégias de gerenciamento da demanda e da 

capacidade, como proposto pelos autores estudados. A elaboração das perguntas que 

compõem o questionário aplicado se deu a partir da revisão de literatura com base, 

principalmente, nos estudos de Sasser (1973), Lovelock (1983), Kimes (1989), Armistead e 

Clark (1991), Desiraju e Shugan (1999), Klassen e Rohleder (2002), Nagle e Hogan (2007), 

Lovelock (2011), Slack et al. (2013), Walley (2013), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) e 

Ritchie e Walley (2016).  

Foram realizadas duas pré-entrevistas com os entrevistados mais críticos para 

validação do questionário, permitindo sugestões de alterações pelos próprios entrevistados. 

Essas entrevistas serviram como amostra dos dados a serem obtidos ao longo da coleta e 

testaram a capacidade do questionário e do entrevistador em obter dados significativos para o 

estudo que poderiam auxiliar na resposta à pergunta de pesquisa. No Apêndice A é possível 

conhecer cada questão, seu objetivo para a pesquisa e quais os principais autores de 

referência. 

As cinco entrevistas transcritas compuseram o banco de  dados do estudo, dessa 

forma, permitindo referências com a indicação explícita da fonte de informação. Os registros 

das informações obtidas ao longo das entrevistas foram estruturados seguindo as estratégias 

de gerenciamento da capacidade e demanda descritas na literatura. A relação das entrevistas 

pode ser visualizada no Apêndice B. 

O segundo método de coleta de dados utilizado foi a busca sistemática de 

documentos e registros em arquivos públicos e privados relevantes que auxiliaram na 
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produção de informações valiosas e na verificação das informações colhidas nas entrevistas. 

Segundo Yin (2015), o uso de documentos é importante e útil para verificar, validar e 

aumentar a confiabilidade de evidências extraídas de outras fontes, como, por exemplo, as 

entrevistas.  Ademais, os documentos podem proporcionar detalhes específicos para 

corroborar alguma informação, além de permitirem que o pesquisador faça inferências a partir 

dos dados encontrados. Os documentos e registros em arquivos utilizados nesta pesquisa 

foram extraídos do próprio sistema gerencial da empresa para a gestão operacional das 

travessias, contemplando os dados de demanda, capacidade e avaliação do sistema. Vale 

destacar que devido ao objeto do estudo ser uma rota de travessias litorâneas, operada por 

uma empresa pública, os dados e documentos obtidos são de caráter público e podem ser 

obtidos por qualquer interessado, por meio da Lei nº. 12.527/2011, de Acesso à Informação 

(BRASIL, 2011). Os documentos citados como privados são dados de análise gerencial 

realizados pela empresa que são utilizados como subsídio para a tomada de decisão e, de 

acordo com a lei, podem ser protegidos de forma a resguardar um processo decisório em 

curso, o que não foi o caso. Por fim, algumas informações também foram obtidas por meio de 

fontes secundárias, como notícias em jornais e artigos de revistas. 

 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Creswell (2010) esclarece que a discussão do plano de análise de dados para a 

pesquisa qualitativa pode ter vários componentes. Uma forma de se obter uma situação ideal é 

por meio da adoção de um procedimento geral, combinado com passos específicos da 

estratégia de pesquisa. Considerando que a estratégia de investigação adotada no presente 

trabalho foi o estudo de caso aplicado, a análise dos dados seguiu o procedimento geral 

proposto por Creswell (2010) para pesquisas qualitativas (Quadro 6), combinado com o 

método de análise de conteúdo descrito em Bardin (2016), para análise específica das 

entrevistas.  

A análise de dados é um processo permanente, que envolve a reflexão contínua 

sobre os dados e materiais coletados, e integrado à formulação de questões analíticas e 

anotações ao longo de todo o estudo (CRESWELL, 2010). Dessa forma, a análise de dados 

qualitativos foi conduzida paralelamente à coleta dos dados, realização de interpretações e 

redação de relatórios. O procedimento proposto no quadro 6 sugere uma abordagem linear, 
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hierárquica, construída de baixo para cima como regra geral, mas admitindo a adoção de uma 

ordem diversa envolvendo níveis múltiplos e inter-relacionados. Assim, a análise foi realizada 

partindo de questões específicas para conclusões gerais e envolvendo níveis múltiplos de 

análises seguindo preferencialmente o seguinte padrão: leitura completa para obtenção de uma 

visão geral, releitura para codificação e organização do material em segmentos de texto, 

geração de pequenos números de categorias, interpretação e extração de significado dos dados 

agrupados. 

 

Quadro 6 - Análise de dados na pesquisa qualitativa 
Fonte: adaptado de Creswell, 2010, p.218 

 

O procedimento adotado para análise de conteúdo das entrevistas seguiu o método 

proposto por Bardin (2016), e sua realização deu-se concomitantemente às transcrições, 

seguindo as seguintes etapas: pré-análise, codificação dos dados, tratamento dos resultados 

obtidos e a inferência e interpretação. A primeira etapa consistiu-se na leitura das transcrições, 

com a escuta simultânea do áudio, e a seleção de trechos específicos pertinentes às estratégias 

de gerenciamento da capacidade e demanda abordadas no estudo. Nessa etapa, já com o 

objetivo definido, foram elaborados os índices e indicadores para auxiliar na interpretação 

final. O índice escolhido foi a menção explícita do tema qualidade percebida pelo usuário 

(fila) na entrevista, partindo do princípio de que este tema possui tanto mais importância 
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quanto mais frequente é repetido. Assim, o indicador correspondente foi a frequência desse 

tema, de maneira relativa ou absoluta, relativo a outros. Essa escolha fundamenta a análise 

sistemática quantitativa descrita por Bardin (2016). 

A segunda etapa compreendeu a segunda releitura das transcrições com a 

codificação dos dados em função das regras previamente estabelecidas. A codificação é o 

processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em 

unidades, as quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo 

de interesse (BARDIN, 2016). No processo de codificação foram identificadas as unidades de 

registro correspondentes ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, com isso, 

visando à categorização e contagem frequencial. Foram realizados recortes aos níveis 

semântico e linguístico com a identificação das palavras ou frases que remetem a qualquer 

impacto positivo no tempo de espera e fila para os usuários, com a distinção das unidades de 

contextos baseadas nas diferentes estratégias estudadas. Além da utilização do modo de 

contagem pela presença da unidade de registro, foi adotada a ponderação da frequência 

traduzida no caráter qualitativo da direção (impacto positivo, neutro ou negativo no tempo de 

espera e fila). 

Por fim, na terceira etapa os dados codificados foram tratados de maneira a serem 

significativos e válidos e analisados a fim de realizar inferências e interpretações sobre a 

particularidade dos casos relatados com a teoria estudada.  

Para as inferências e interpretações adotou-se como premissa a aplicação das 

estratégias de gestão da capacidade e demanda descritas na base teórica analisadas, 

concomitantemente, com práticas e iniciativas já adotadas pela empresa, confrontando-as ao 

resultado das entrevistas e dados analisados. Assim, tornou-se possível analisar a 

possibilidade e impacto de implantação de cada estratégia com eventuais restrições e cuidados 

a serem adotados pela organização nas futuras aplicações. 

 

 

3.4 CONFIABILIDADE E VALIDADE DOS DADOS 

 

 

O estudo considerou uma série de medidas e procedimentos para garantir a 

qualidade da pesquisa por meio da confiabilidade e validade dos dados apresentados e 

discutidos. Creswell (2010) ensina que a validade da pesquisa qualitativa ocorre com a adoção 

de alguns procedimentos específicos que auxiliam o pesquisador a verificar a precisão dos 
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resultados e, para se obter uma confiabilidade qualitativa, é preciso que o pesquisador adote 

uma abordagem consistente entre diferentes pesquisadores e projetos. 

Yin (2015) indica que o uso de fontes múltiplas de evidências e a identificação de 

proposições teóricas apropriadas contribuem para garantir a validação dos dados de um 

estudo. Nesse mesmo sentido, Creswell (2010) cita a triangulação de diferentes fontes de 

informação, com o exame preciso das evidências, utilizando-as para criar uma justificativa 

coerente para o tema estudado como uma estratégia de validade qualitativa. O presente estudo 

endereçou esses pontos ao adotar as estratégias e práticas de gerenciamento da capacidade e 

demanda escolhidas pela lente teórica, que foram fundamentadas em pesquisas anteriores já 

consolidadas de diversos autores. Além disso, conforme descrito no tópico coleta de dados, o 

trabalho envolveu múltiplas fontes de evidências para auxiliar a análise da teoria descrita com 

o cruzamento da percepção dos entrevistados. Ainda, deve ser destacado que o pesquisador 

trabalhou na empresa objeto do estudo por mais de 7 anos, o que poderia propiciar um viés na 

interpretação dos resultados. Para garantir maior validade ao estudo, comentários sobre 

qualquer tipo de viés na descrição e análise do caso foram destacados ao longo da descrição 

do estudo, de forma a criar uma narrativa aberta e honesta, conforme proposto por Creswell 

(2010). 

Segundo Yin (2015), a confiabilidade de um estudo de caso garante que outro 

pesquisador possa repetir exatamente o mesmo estudo e encontre os mesmos achados e 

conclusões, minimizando, assim, os erros e as parcialidades da pesquisa. Para tanto, o autor 

sugere a adoção de um protocolo de estudo de caso, com a documentação dos procedimentos 

seguidos, aumentando a confiabilidade da pesquisa. Dessa forma, o problema de 

confiabilidade foi endereçado, pelo presente estudo, com a elaboração de um protocolo de 

pesquisa, como consta no Apêndice A. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste capítulo, correlacionam-se os conceitos descritos no referencial teórico em 

um estudo de caso, dessa forma, demonstrando a eventual aplicabilidade das estratégias e 

práticas de gerenciamento da capacidade e demanda em um sistema de transporte aquaviário 

de passageiros. Para tanto, utilizou-se como modelo uma empresa pública que opera o sistema 

de Travessias Litorâneas do estado de São Paulo. O estudo de caso está dividido nas seguintes 

seções: 

• Descrição da empresa 

• Descrição da rota São Sebastião/Ilhabela 

• Resultados 

• Discussões 

A primeira etapa consiste na descrição da empresa com enfoque na área de 

Operações das Travessias Litorâneas, apresentando informações gerais, tais como as 

diferentes rotas operadas, estrutura, dados históricos e particularidades do sistema. 

A segunda seção apresenta informações específicas sobre a rota São 

Sebastião/Ilhabela, objeto do presente estudo, mostrando as características específicas do 

sistema para essa rota, com o detalhamento da demanda e oferta, bem como os procedimentos 

operacionais de cada etapa do fornecimento do serviço. 

A terceira seção expõe os resultados obtidos no estudo de caso. Por fim, na última 

seção do estudo de caso são discutidos os resultados obtidos, comparando-os com a base 

teórica. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

 

4.1.1 História 

 

 

A DERSA é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Logística e 

Transportes do Estado de São Paulo. A companhia foi instituída em 1969, como a primeira 
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concessionária brasileira de rodovias, para projetar e implantar uma nova estrada entre o 

planalto e o litoral paulista: a Rodovia dos Imigrantes. Ao longo de sua história, construiu e 

operou também as autoestradas Bandeirantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e duplicou outros 

270 quilômetros de rodovias, como a Dom Pedro I e a Padre Manoel da Nóbrega. Em 1989, 

por meio do Decreto nº. 29.884, de 04/05/1989, a empresa passou a construir e operar todos 

os terminais intermodais de carga sob jurisdição do estado de São Paulo, além de assumir a 

responsabilidade pela administração do Porto de São Sebastião e pelas Travessias Litorâneas, 

(DERSA, 2018). 

Apesar da empresa ter iniciado a administração do serviço de Travessias 

Litorâneas em 1989, o serviço passou por várias administrações nas esferas municipais e 

estaduais. O primeiro registro do sistema de travessias litorâneas data de 1912, com a primeira 

lancha de passageiros ligando as ilhas de São Vicente e Santo Amaro, hoje, Santos e Guarujá.  

 

 

4.1.2 Capacidade e demanda 

 

 

O Sistema de Travessias Litorâneas administrado pela empresa é composto por 8 

rotas distribuídas ao longo do litoral do estado de São Paulo (Figura 4) que transportam, 

diariamente, em média 11 mil ciclistas, 22 mil pedestres e 31 mil veículos, resultando em 2 

milhões de travessias por mês (Tabela 1). 

 

Figura 4 - Mapa esquemático com a localização das rotas das Travessias Litorâneas 
Fonte: DERSA, 2017, p. 104 
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Tabela 1 - Volume diário médio transportado no sistema no ano de 2017 

 
Fonte: DERSA, 2018 

 

Cada rota das travessias apresenta características específicas no tocante ao tipo de 

transporte oferecido, tipo de embarcação, distância percorrida e tempo de médio de travessia. 

O quadro 7 apresenta resumidamente algumas dessas características. 

 

 
Quadro 7 - Características das rotas das Travessias1  
Fonte: elaboração própria (DERSA, 2018) 

 

A fim de atender à demanda de veículos e passageiros nas Travessias Litorâneas, 

o sistema é composto por embarcações como ferryboats e lanchas de passageiros, sistemas de 

atracação, incluindo flutuantes, gavetas e rampas, áreas de acesso ao sistema de atracação sob 

jurisdição da empresa (viário e bolsões), passarelas, estações e terminais de embarque e 

desembarque, estaleiros, instalações administrativas, operacionais e de manutenção, Centro de 

Controle Operacional (CCO) e sistemas de arrecadação, incluindo cabines de pedágio. 

Atualmente, com uma frota de 33 embarcações, a capacidade operacional do sistema chega a 

4 mil veículos por hora (DERSA, 2018). 

                                                
1 Linha de navegação interligando o centro de Cananéia ao bairro Ariri, com passagem por Marujá e Pontal da 
Barra, na ilha do Cardoso. 

LOCAL PEDESTRES BICICLETAS MOTOS VEÍCULOS
São Sebastião/Ilhabela                5.192                       927               526                3.744 

Santos/Vicente de Carvalho              12.503                    2.350                  -                        -   
Santos/Guarujá                     99                    6.703            8.355              16.162 

Bertioga/Guarujá                1.660                       115               141                   904 
Iguape/Juréia                   798                         22                 32                   399 

Cananéia/Ilha Comprida                1.100                       144                 31                   345 
Cananéia/Continente                   155                       187                 48                   178 

Cananéia/Ariri                     29                         -                    -                        -   
TOTAL              21.536                  10.448            9.133              21.732 

Travessia Transporte Tipo de embarcação Distância
Tempo médio 
de travessia

São Sebastião/Ilhabela veículos e passageiros ferryboat 2.400 metros 15 min
Santos/Vicente de Carvalho passageiros lancha 2.000 metros 12 min

Santos/Guarujá veículos e passageiros ferryboat 450 metros 4 min
Bertioga/Guarujá veículos e passageiros ferryboat 600 metros 6 min

Iguape/Juréia veículos e passageiros ferryboat 800 metros 6 min
Cananéia/Ilha Comprida veículos e passageiros ferryboat 940 metros 8 min

Cananéia/Continente veículos e passageiros ferryboat 920 metros 6 min
Cananéia/Ariri (1) passageiros e cargas lancha 37.600 mteros 3h30
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Entre 2011 e 2016, a empresa implantou o Programa de Modernização das 

Travessias Litorâneas, tendo investido aproximadamente R$308 milhões para substituir 

lanchas e ferryboats antigos por embarcações modernas e maiores, revitalizar as existentes, 

trocar motores e equipamentos de navegação, adquirir sistemas informatizados de controle de 

tráfego e reformar e ampliar atracadouros. Esse investimento resultou na queda do tempo 

médio de espera dos usuários na fila de 30 minutos, em 2011, para 20 minutos, em 2016, além 

de um aumento de 30% na capacidade operacional do sistema (DERSA, 2018). 

 

4.1.3 Arrecadação 

 

 

No tocante à arrecadação do sistema, as tarifas cobradas são definidas e 

reajustadas anualmente por meio de uma Resolução Conjunta da Secretaria de Logística e 

Transportes e da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, por força 

do Decreto nº. 22.227, de 17/05/1984, variando conforme a rota, o serviço (lancha ou 

ferryboat), o dia da semana (dias úteis ou sábado, domingo e feriado) e o tipo de veículo. 

Além disso, os ferryboats são gratuitos para ciclistas, e o serviço de lanchas oferece isenção 

de tarifa para maiores de 65 anos e menores de 5 anos. Os estudantes pagam meia tarifa, que 

também é reduzida na Travessia Cananéia/Ariri para moradores da região e idosos. E pessoas 

com deficiência têm embarque prioritário em todas as embarcações (SÃO PAULO, 2017). 

Para a utilização do serviço de travessias litorâneas, o usuário conta com duas 

possibilidades: compra do ticket de embarque nas cabines de pedágio no momento de 

embarque ou o agendamento antecipado da viagem, chamado de Hora Marcada (aplicável 

somente para veículos). Nesse sistema, o usuário tem a possibilidade do agendamento prévio 

do horário de embarque, com antecedência de no mínimo 2 horas e máximo de 60 dias, 

garantindo o acesso a balsa através de uma área exclusiva de embarque, evitando assim, filas.  

O usuário acessa o site da empresa e realiza a compra, efetuando o pagamento via cartão de 

crédito. O serviço de agendamento de viagem pelo sistema de Hora Marcada está disponível, 

ininterruptamente, durante 24 horas. Todavia a quantidade de vagas reservada para esse 

sistema é limitada. Além disso, a tarifa paga para esse serviço é maior do que a tarifa normal e 

também regulamentada por meio da Resolução Conjunta da Secretaria de Logística e 

Transportes e da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, 

anualmente.  
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4.1.4 Características específicas 

 

 

Em épocas de grande movimento de veículos nas travessias devido à demanda de 

turistas em direção ao litoral, a empresa adota o procedimento “Operações Especiais”. O 

verão é o período de maior fluxo de veículos, principalmente nos feriados de Natal, Ano Novo 

e Carnaval, além dos feriados prolongados e férias escolares. Nesses períodos, o número de 

embarcações em operação aumenta para atender aos picos de demanda. O volume diário 

médio transportado chega a ser 70% superior que o volume de um dia comum em algumas 

travessias, como acontece na Travessia São Sebastião/Ilhabela (DERSA, 2017). Além de 

alterações no efetivo operacional nas travessias, nesse período, também, são divulgados os 

horários críticos a serem evitados em cada travessia (Figura  5). A comunicação é feita no site 

da DERSA e nas redes sociais, além da divulgação para a mídia. 

 
Figura 5 - Quadro de horários críticos - operações especiais das Travessias Litorâneas 
Fonte: DERSA, 2017, p. 110 

 

Por fim, deve-se destacar que todas as embarcações passam periodicamente por 

manutenções preventivas e, em intervalos de cinco anos, são submetidas a reformas 

estruturais antes de passarem por um rigoroso processo de avaliação e certificação pela 

Marinha, para obtenção do Certificado de Segurança da Navegação - CSN2. Considerando o 

prazo para contratação das reformas, via procedimento licitatório, as reformas estruturais 

podem durar aproximadamente 1 ano. 

                                                
2 As embarcações utilizadas nas travessias litorâneas devem portar o Certificado de Segurança de Navegação, 
conforme disposições regulamentadas pela NORMAM 02 (Normas da Autoridade Marítima para embarcações 
empregadas na navegação interior) da Diretoria de Portos e Costas, de forma a atestar a realização das vistorias 
pertinentes. 
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A avaliação da qualidade percebida pelos usuários do sistema é realizada por meio 

de uma pesquisa de satisfação, aplicada na alta e baixa temporada de cada ano e em todas as 

rotas das travessias. No próximo tópico são apresentados alguns resultados da pesquisa para o 

sistema e para a rota objeto do estudo. 

 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA ROTA SÃO SEBASTIÃO/ILHABELA 

 

 

4.2.1 História 

 

 

São Sebastião e Ilhabela estão na lista dos 15 municípios considerados estâncias 

balneárias pelo estado de São Paulo, possuindo vocação para o turismo e histórico de atração 

de visitantes durante todo o ano (SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO, 2018). Os 

dois municípios possuem uma agenda de eventos turísticos o ano inteiro. De acordo com a 

Fundação SEADE, em 2018, São Sebastião conta com uma população de 84.569 habitantes 

distribuídos em uma área de 402,4 quilômetros quadrados. Já o município de Ilhabela tem 

32.574 habitantes e um território de 346,39 quilômetros quadrados, sendo que 83% dessa área 

é preservada pelo Parque Estadual de Ilhabela (SEADE, 2018). Quanto à economia, em 2015, 

os serviços representavam 89% do total do valor adicionado3 na economia de São Sebastião, 

ao passo que a indústria participava em 68% do total do valor adicionado na economia de 

Ilhabela.4  

A principal e maior ilha do município arquipélago de Ilhabela é chamada São 

Sebastião e fica exatamente em frente ao município de São Sebastião, separada do continente 

por um canal de 18 quilômetros de extensão, podendo ser acessada apenas por via marítima 

ou aérea.  

                                                
3 Percentual do valor adicionado do setor serviços no total do valor adicionado da agregação geográfica. Valor 
adicionado do setor serviços é o valor que a atividade das empresas de serviços agrega aos bens e serviços 
consumidos no seu processo produtivo.  
4 Percentual do valor adicionado do setor industrial no total do valor adicionado da agregação geográfica. Valor 
adicionado do setor industrial é o valor que a atividade das indústrias agrega aos bens e serviços consumidos no 
seu processo produtivo. 
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A primeira linha de ferryboat que ligava São Sebastião a Ilhabela foi implantada 

em 1958, com uma estrutura de madeira e uma balsa que tinha capacidade para transportar 8 

carros. Apenas em 1965, com o aumento do fluxo de caminhões, flutuantes de aço foram 

instalados nas duas margens, assim, permitindo a atracação de embarcações mais modernas. 

Em 1989, quando a Dersa assumiu a operação do sistema de Travessias Litorâneas e com o 

aumento da capacidade das embarcações, foram construídos dolfins de atracação, que são 

estruturas de concreto fincadas no fundo do mar que facilitam a atracação (DERSA, 2018). 

Atualmente, o único meio de transporte público para acessar Ilhabela é o serviço 

de balsas operado 24 horas e todos os dias da semana pela DERSA. 

 

 

4.2.2 Segmentação dos usuários 

 

 

A demanda dos usuários da rota São Sebastião/Ilhabela apresenta características 

marcantes que, de forma geral, diferem de outras rotas do sistema. A empresa consegue 

caracterizar apenas uma parcela da demanda fundamentada nas diferentes tarifas cobradas, 

que variam basicamente de acordo com o dia da semana e o tipo de veículo, e com base no 

Boletim de Serviço dos Mestres - BSM5 (Anexo A). O restante da estratificação dos diferentes 

segmentos de usuários ocorre de forma empírica, pelos operadores e gestores do Sistema, 

demonstrado por meio das entrevistas. Segundo os entrevistados, essa rota é a que apresenta 

maior pendularidade, com uma demanda bem heterogênea e composta pelos seguintes 

segmentos de usuários: 

• Moradores/trabalhadores: movimentação diária, concentrada nos dias úteis. 

A demanda para esse segmento é muito semelhante nos dois sentidos, com 

a concentração do fluxo a partir das 7 horas e novo pico no final do dia 

(por volta das 18 horas).  

• Estudantes: por conta de Ilhabela não possuir universidade, os moradores 

locais  deslocam-se para estudar em São Sebastião, nos dias úteis. Essa 

demanda é composta principalmente por pedestres e ciclistas. Existem dois 

                                                
5 BSM: o boletim de serviço dos mestres é preenchido diariamente por todos os mestres das embarcações 
contendo informações sobre movimentação das embarcações e quantidades de veículos, pedestres e ciclistas 
transportados em cada viagem. 
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picos de demanda para esse segmento de usuários. Estudantes que saem da 

ilha entre as 6 e 8 horas e retornam entre as 17 e 19 horas. Outro grupo, 

que frequenta cursos noturnos, sai da ilha por volta das 18 horas e retorna 

entre as 22 e 23 horas. 

• Turismo: finais de semana, feriados prolongados e temporada de verão. 

Nos finais de semana e feriados, a concentração da demanda de entrada na 

Ilhabela ocorre na sexta-feira (ou véspera do feriado), a partir das 18 horas 

até as 22 horas e a partir das 9 horas do sábado (ou primeiro dia do 

feriado). A entrada acaba sendo um pouco mais diluída do que a saída de 

Ilhabela. A grande concentração de saída de turistas de Ilhabela ocorre no 

domingo (ou último dia do feriado), a partir das 16 horas. Esse tipo de 

comportamento encontra forte correlação com o horário de check-out dos 

hotéis e pousadas. Na temporada de verão, acrescenta-se mais uma 

demanda do turista de 1 dia que ingressa na Ilhabela entre as 10 e 11 horas 

e deixa a ilha no final da tarde (entre as 16 e 18 horas). Nesse caso, é 

possível observar que São Sebastião está se consolidando como cidade 

dormitório.  

• Comercial: demanda composta basicamente de caminhões para 

abastecimento da Ilhabela (prestadores de serviços) e materiais de 

construção (forte desenvolvimento imobiliário local). O fluxo de entrada 

na ilha ocorre predominantemente entre as 8 e 9 horas, retornando para 

São Sebastião entre as 16 e 18 horas. Importante destacar que, nesse 

segmento de usuários, os prestadores de serviço de abastecimento de 

comida e bebida apresentam um fluxo concentrado nas vésperas de finais 

de semana e feriado e até mesmo aos sábados. 

 

 

4.2.3 Capacidade e demanda 

 

 

Atualmente, a Travessia São Sebastião/Ilhabela possui um atracadouro de cada 

lado, composto de duas pontes móveis e um flutuante, que permitem a atracação simultânea 

de até quatro embarcações por lado. Em cada lado da travessia, existe um bolsão de embarque 

e uma estação de passageiros. Em condições normais de operação, o tempo de viagem, que 
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compreende o trajeto de um lado a outro da travessia (2.400 metros), é de 33 minutos (Tabela 

2).  

 
Tabela 2 - Tempo de viagem em condições normais de operação 

 
Fonte: adaptado de DERSA-b, 2017, p.241 

 

Alguns fatores, todavia, podem impactar diretamente nas condições normais de 

operação, afetando o tempo de viagem, com destaque para: 

• Pequenos incidentes envolvendo os veículos no processo de embarque e 

desembarque 

• Travessia de navios ou embarcações 

• Condição inadequada de maré/correnteza 

• Condição inadequada de vento 

• Condição inadequada de neblina/visibilidade 

• Incidência de chuva 

A rota conta com oito embarcações alocadas que oferecem uma capacidade 

operacional nominal de 375 veículos, conforme a tabela 3.  

 
Tabela 3 - Embarcações e capacidade nominal da travessia São Sebastião/Ilhabela 

 
Fonte: adaptado de DERSA-b, 2017, p. 176 

 

É importante destacar, contudo, que, por conta da necessidade de realização das 

reformas estruturais nas embarcações para renovação do CSN e das manutenções preventivas, 

o sistema acaba sendo operado, em boa parcela do ano, com seis embarcações. Considerando 

o tempo de viagem e o histórico de produtividade das embarcações em condições regulares de 

maré, clima e tráfego portuário, a capacidade operacional média de transporte da rota no ano 

TRAVESSIA
TEMPO DE 

EMBARQUE 
(MIN)

TEMPO DE 
TRAVESSIA 

(MIN)

TEMPO DE 
DESEMBARQUE 

(MIN)

TEMPO TOTAL 
(MIN)

São Sebastião / Ilhabela 10 15 8 33

VEÍCULOS PASSAGEIROS
FB - 10 39 200 1964 Reformada em 2014
FB - 11 39 200 1964 Reformada em 2014
FB - 18 40 320 1974 Reformada em 2014
FB - 20 40 317 1979 Reformada em 2014
FB - 25 85 359 2006 Reformada em 2017
FB - 29 40 160 2012 Reformada em 2016
FB - 30 56 408 2012 Em reforma

FB-VALDA II 36 260 1951 Reformada em 2016
TOTAL 375 2224

EMBARCAÇÃO
CAPACIDADE

REFORMA CSN
ANO DE 

FABRICAÇAO
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de 2016 foi de 426 veículos por hora, em cada sentido (DERSA, 2017). A capacidade 

operacional das embarcações está dimensionada em veículos de passeio, por este motivo 

existe uma Tabela de Conversão (Anexo B) para todas as outras categorias (motocicleta, 

bicicleta, caminhão, entre outros) indicando a sua equivalência em veículos. 

Adotando o mesmo ano de 2016 como base de comparação, o volume diário 

médio transportado na rota São Sebastião/Ilhabela, já convertido para veículos equivalentes, 

foi de 4.419 (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Volume transportado na rota São Sebastião/Ilhabela no ano de 2016 

 
Fonte: adaptado de DERSA-b, 2017, p. 109 

 

Caso a demanda tivesse uma distribuição uniforme ao longo das 24 horas do dia, a 

capacidade operacional média de transporte de 426 veículos por hora, em cada sentido, seria 

mais do que suficiente para atender à demanda de 184 veículos equivalentes por hora 

(demanda de 4.419 veículos equivalentes dividida igualmente em 24 horas). No entanto a 

demanda da rota São Sebastião/Ilhabela, assim como a das outras rotas, apresenta flutuações 

ao longo do dia, do mês e do ano, podendo sobrecarregar ou deixar ocioso o sistema em 

diversos momentos do dia. 

A fim de exemplificar essa variação da demanda ao longo dos dias de um mês, o 

gráfico 1 ilustra a flutuação do volume diário médio na rota São Sebastião/Ilhabela ao longo 

do mês de novembro de 2016.  

Indicador 
São Sebastião/Ilhabela

PEDESTRES BICICLETAS MOTOS VEÍCULOS TOTAL

Volume anual 1.798.712 309.119 186.487 1.292.677 -

Volume diário médio 4.915 845 510 3.532 -

Fator de conversão (anexo 1) 0,1 0,17 0,50 1 -
Volume diário médio em 

veículo equivalente
491 141 255 3.532 4.419
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Gráfico 1 - Flutuação do volume diário médio na rota São Sebastião/Ilhabela, novembro de 2016. 
Fonte: elaboração própria 

 

O volume diário médio desse mês foi de 4.486 veículos equivalentes, com um 

pico de demanda de 6.656 veículos, no dia 12 de novembro de 2016 (sábado). Importante 

observar que o dia 15 de novembro de 2016 foi feriado de Proclamação da República, caindo 

na terça-feira justamente posterior ao sábado, dia 12, ou seja, um feriado prolongado. Outro 

pico da demanda nesse mesmo mês ocorreu na segunda-feira, dia 14, com 5.753 veículos, 

podendo indicar o retorno dos usuários que se direcionaram à Ilhabela no feriado. Por sua vez, 

é possível observar momentos de demanda menor do que a média mensal ao longo dos dias da 

semana. Por conta da vocação turística da Ilhabela, esse comportamento de picos de demanda 

em feriados e finais de semana mostra-se muito comum. 

Outra característica da demanda na rota objeto do estudo é a flutuação ao longo 

dos meses do ano, com maiores volumes registrados nos meses de verão e férias escolares, 

conforme demonstrado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Flutuação do volume diário médio mensal na rota São Sebastião/Ilhabela, ao longo do ano de 2016. 
Fonte: elaboração própria 

 

Além dessa parcela previsível da demanda, a empresa identifica os outros fatores 

que compõem a parcela aleatória da demanda, quais sejam: condições climáticas 

desfavoráveis que impactam diretamente no segmento de turistas, comportamento do fluxo de 

veículos nas estradas que chegam até São Sebastião, eventos turísticos em Ilhabela e crises 

epidemiológicas. 

 

 

4.2.4 Qualidade dos serviços 

 

 

A empresa realiza anualmente uma pesquisa de satisfação com os usuários das 

Travessias Litorâneas, dividindo em alta temporada e baixa temporada, que permite uma 

melhor avaliação da qualidade do serviço prestado. A pesquisa adota uma abordagem 

quantitativa e coleta as informações por meio de entrevistas pessoais com aproximadamente 4 

mil usuários do sistema.  

De forma geral, no ano de 2017, a avaliação do serviço, incluindo todas as rotas, 

teve uma média de aprovação (quesitos ótimo e bom) de 69,0%. A rota São Sebastião/Ilhabela 

foi avaliada como ótima ou boa por 69,7% dos usuários entrevistados. Entre os diversos 

quesitos avaliados em todo o sistema, a postura da equipe no embarque foi o mais bem 

avaliado, considerado ótimo ou bom por 81,6% dos usuários. Porém, um dos itens com pior 

avaliação foi o tempo de espera para embarque, considerado ruim ou péssimo por 11,5% dos 

usuários (Gráfico 3). Além disso, na comparação do serviço entre as pesquisas realizadas na 
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alta e baixa temporadas, o item tempo de espera para embarque foi o que recebeu a pior 

avaliação de melhora em relação a todos os outros itens avaliados.  

 

 
Gráfico 3 - Avaliação da viagem pelos usuários – pesquisa de satisfação da alta temporada/2017 
Fonte: elaboração própria  

 

A pesquisa realizada na alta temporada de 2017 também mostrou que o tempo de 

espera para embarque foi o item mais relevante na percepção de qualidade dos usuários. Os 

itens mais citados pelos usuários como sugestão de melhoria da qualidade dos serviços foram 

o de diminuição do tempo de espera e inclusão de mais balsas (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 - As 10 principais sugestões de melhoria da qualidade de serviços, segundo os usuários - pesquisa de 
satisfação da alta temporada/2017 
Fonte: elaboração própria 
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Quanto à relevância do tempo de espera para embarque, a empresa também adota 

essa métrica como indicador para controle de qualidade e atendimento ao usuário. A empresa 

realiza algumas tomadas de tempo de fila ao longo do dia e, para fins de registro, divide em 

três períodos: pico manhã, fora pico e pico tarde. Considerando o mesmo mês de outubro de 

2016 (gráfico 1), cuja flutuação da demanda apresentou forte oscilação, apresenta-se o 

comportamento do tempo de espera para embarque na rota São Sebastião/Ilhabela ao longo do 

dia (Gráfico 5).  

 

 
Gráfico 5 - Variação do tempo de fila na rota São Sebastião/Ilhabela em novembro de 2016 
Fonte: elaboração própria 

 

Um fato interessante de ser observado é a formação de longas filas para embarque 

justamente nos momentos de pico de demanda, cuja restrição da capacidade ofertada acaba 

contribuindo no impacto da qualidade do serviço percebida pelo usuário. Na tentativa de 

acompanhar e controlar a qualidade do serviço prestado, a empresa estabeleceu uma meta de 

tempo médio de espera para embarque (tempo de fila) para todas as rotas do sistema. No caso 

de São Sebastião/Ilhabela, a meta é de 30 minutos. Contudo, em novembro de 2016, a 

empresa apresentou tempo médio de espera para embarque bem superior à meta estipulada 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 - Medidas de tendência central para o tempo de fila em novembro de 2016 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Além de analisar o tempo médio de fila, a empresa avalia o tempo que a rota 

conseguiu operar com o tempo de espera para embarque dentro da meta previamente 

estabelecida. No mês de novembro de 2016, a empresa conseguiu operar com o tempo de 

espera para embarque dentro da meta de 30 minutos em apenas 49% do mês. 

Ao considerar que o tempo de espera para embarque é um dos principais itens de 

qualidade valorizado pelos usuários, a empresa também utiliza essa métrica para avaliar a 

qualidade do serviço prestado pelas empresas terceirizadas que operam o sistema. Nesse 

sentido, na contratação da empresa que opera o sistema, a empresa disponibiliza uma tabela 

que define, a cada faixa horária, qual o tempo máximo de espera para embarque permitido ao 

atendimento da demanda. O tempo de espera para embarque6 não pode exceder aos valores 

máximos especificados por travessia e período do dia em 85% dos casos considerados para 

fins de fiscalização. No entanto, quando ocorrerem anormalidades que possam comprometer o 

tempo médio de viagens (condições inadequadas de maré, correnteza, vento, neblina e chuva) 

e a quantidade de embarcações estiver em acordo com o exigido pela empresa, o prestador de 

serviço fica isento do cumprimento do tempo máximo de espera para embarque e de eventuais 

penalidades (DERSA, 2017).  

 

 

4.2.5 Arrecadação 

 

 

Com relação à arrecadação da rota São Sebastião/Ilhabela, as tarifas cobradas 

também são definidas e reajustadas anualmente, por meio de uma Resolução Conjunta da 

Secretaria de Logística e Transportes e da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado 
                                                

6 O tempo de espera para embarque será computado acionando-se o cronômetro quando o veículo pesquisado se 
posicionar atrás do último veículo na fila; o final da cronometragem dar-se-á quando este veículo adentrar pela 
embarcação.  

 

Medida de 
tendência central

pico manhã 
(min)

fora pico 
(min)

pico tarde 
(min)

Média 66 71 73
Mediana 30 48 48

Moda 30 30 30
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de São Paulo, e variam basicamente de acordo com o dia da semana e o tipo de veículo 

(Figura 6). A cobrança é unidirecional, sendo realizada apenas no embarque em São 

Sebastião, e correspondente aos dois sentidos de viagem. Além disso, o pagamento da tarifa 

convencional somente pode ser realizado em dinheiro ou por meio de cobrança automática 

(tags), não sendo aceitos cartões de crédito e débito. Nessa rota, os pedestres e as bicicletas, 

bem como seus respectivos condutores, têm isenção tarifária. 

 
Figura 6 - Tabela tarifária vigente em 2018 para a rota São Sebastião/Ilhabela 
Fonte: DERSA, 2018 

 

Além do serviço convencional, o usuário dessa rota também conta com a 

possibilidade do agendamento antecipado da viagem, para tanto, adquirindo o ticket do Hora 

Marcada, que garante o acesso à balsa por meio de uma área exclusiva de embarque, com 

isso, evitando filas.  Devido à diferenciação do serviço, o valor cobrado pelo Hora Marcada é 

superior ao valor da tarifa convencional (Tabela 6). 
 

Tabela 6 - Tabela tarifária vigente em 2018 para o serviço Hora Marcada na rota São Sebastião/Ilhabela 

 
Fonte: adaptado de DERSA, 2018 

 

 

São Sebastião - Ilhabela Ilhabela - São Sebastião São Sebastião - Ilhabela Ilhabela - São Sebastião 

(Dias Úteis) (Dias Úteis)
(Sábados, Domingos e 

Feriados)
(Sábados, Domingos e 

Feriados)

Automóveis e Caminhonetes R$63,50 R$45,10 R$95,30 R$67,60

Ônibus e Caminhões com 2 eixos, 
Tratores, Tratores com reboque, Traillers

R$222,40 R$157,90 R$333,50 R$236,90

Ônibus e Caminhões com 3 eixos R$508,20 R$360,90 R$762,40 R$541,40

Caminhões com reboque ou semi-reboque R$635,30 R$451,10 R$952,90 R$676,60

Automóveis e Caminhonetes com reboque R$127,10 R$90,20 R$190,60 R$135,20

Tipo de veículo
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4.2.6 Características específicas 

 

 

Outro ponto que merece destaque e impacta na operação da rota São 

Sebastião/Ilhabela refere-se à exclusividade no transporte de alguns tipos de veículos 

especiais. Segundo a Portaria 4 de 05/05/1989, da Delegacia da Capitania dos Portos de São 

Paulo, “os veículos com inflamáveis e/ou explosivos deverão ser transportados em balsas 

especialmente designadas para esse fim, não podendo em hipótese alguma, serem 

transportados outros tipos de veículos na mesma balsa”. Da mesma forma, os carros-fortes, 

por questões de segurança patrimonial, e as carretas ou caminhões de lixo, por questões de 

limpeza e higiene, também são transportados em balsas exclusivas. 

A rota São Sebastião/Ilhabela oferece um serviço diferenciado para a população 

chamado “Acessa São Paulo nas Travessias”. O Programa Acessa São Paulo é uma iniciativa 

do governo do estado de São Paulo que tem por objetivo promover a inclusão digital, levando 

os recursos da internet gratuitamente à população. A implantação do posto Acessa São Paulo 

no atracadouro de São Sebastião é fruto de uma parceria iniciada em 2011, entre a Secretaria 

de Logística e Transportes, por meio da DERSA, e a Secretaria Estadual de Gestão Pública. A 

DERSA cedeu e adequou o local que abriga o posto, bem como é responsável pela 

disponibilização do pessoal que faz o atendimento ao público (monitores). A Secretaria de 

Gestão Pública providenciou os equipamentos, mobiliário e treinamento desses monitores. No 

ano de 2017, aproximadamente 2.800 atendimentos contemplando acesso à internet e 

impressões foram prestados no Posto Acessa São Paulo do atracadouro de São Sebastião 

(DERSA, 2017). 

Outro serviço oferecido no Sistema e na rota São Sebastião/Ilhabela é a 

oportunidade de exploração de mídias, destinadas à realização de ações publicitárias aos 

usuários, em áreas e equipamentos de propriedade da empresa. As mídias podem ser 

veiculadas nas embarcações, nos bolsões e nas estações de embarque. Na rota São 

Sebastião/Ilhabela, podem ser destacadas as seguintes oportunidades: estandes promocionais, 

máquinas dispensadoras de produtos, painéis, envelopamento de balsas, sampling ou 

panfletagem, adesivagem de paredes, lixeiras promocionais, capas promocionais nas cancelas 

dos pedágios, adesivagem das cabines de pedágio e banners.   
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4.3 RESULTADOS 

 

 

Conforme já citado no referencial teórico, empresas prestadoras de serviço adotam 

estratégias de gerenciamento da demanda na tentativa de controlar quando ou onde a demanda 

pelo serviço ocorrerá, balanceando suas distribuições e evitando grandes flutuações entre os 

períodos de pico e ociosidade. Em adição ao gerenciamento da demanda, empresas também 

utilizam estratégias de gerenciamento da capacidade para minimizar o tempo de espera, dessa 

maneira, evitando a capacidade ociosa do sistema paralelamente ao atendimento da demanda 

da forma mais eficiente possível. A aplicação das estratégias citadas por alguns autores 

(SASSER, 1973; ARMISTEAD; CLARK, 1991; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; SLACK et 

al., 2013; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE; WALLEY, 2016) pode 

impactar diretamente no tempo de espera e na formação das filas para atendimento da 

demanda, características essas consideradas determinantes na percepção de qualidade do 

serviço pelos usuários. 

Dessa forma, considerando as características particulares do sistema de travessias 

litorâneas, foram aplicados os questionários aos operadores do sistema, contendo as diversas 

estratégias de gerenciamento da demanda e capacidade, a fim de identificar quais estratégias, 

na opinião desses especialistas, poderiam causar algum impacto positivo na gestão da fila e do 

tempo de espera para prestação do serviço na rota selecionada. Além disso, como resultado da 

análise também foi possível observar propostas que emergiram das entrevistas de quais 

práticas/exemplos poderiam auxiliar na aplicação dessas estratégias, contemplando a 

particularidade da rota estudada. Por fim, foi possível explorar alguns desafios e restrições 

que podem se apresentar para a futura aplicação dessas estratégias. 

 

 

4.3.1 Identificação das estratégias que impactam na qualidade 

 

 

Ao ponderar sobe o objetivo principal do estudo de compreender quais estratégias 

de gerenciamento da demanda e capacidade podem impactar na qualidade percebida pelos 

usuários, com enfoque no tempo de espera e fila, da rota São Sebastião/Ilhabela e 

fundamentando-se no método da análise de conteúdo proposto por Bardin (2016), todas as 

entrevistas foram transcritas e codificadas com o intuito de identificar a ocorrência de uma 
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unidade de registro. A unidade de registro é a unidade de significação codificada e 

corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade de base e visa à categorização e 

contagem frequencial. Dessa forma, foram realizados recortes aos níveis semântico e 

linguístico com a identificação das palavras ou frases que remetem a qualquer impacto 

positivo no tempo de espera e fila para os usuários, com a distinção das unidades de contextos 

baseadas nas diferentes estratégias estudadas. Dessa maneira, a unidade de registro definida 

foi fila, representando as palavras e frases com o mesmo significado para o contexto da 

análise (Quadro 8). 

 
Quadro 8 - Unidade de registro fila e respectivos segmentos de conteúdo  
Fonte: elaboração própria, 2018 

 

Posteriormente, utilizando a regra de enumeração da presença da unidade de 

registro fila e a frequência de menção como uma medida de importância foi possível 

identificar, de acordo com os entrevistados, quais estratégias de gerenciamento da demanda e 

capacidade poderiam impactar positivamente na qualidade percebida pelo usuário da rota 

(Tabela 7). 
Tabela 7 - Resultados da frequência da unidade de registro para cada estratégia 

 
Fonte: elaboração própria, 2018 

 

Unidade de registro Segmentos de conteúdo 
(recorte semântico e linguístico)

aguardar
demora
espera

esperando
esperar na fila

fila
fila da balsa

tempo de espera
tempo que demora

fila

# Estratégias 
Frequência da 

unidade de 
registro (fila )

Percentual 
(%) 

Impacto futuro 
na qualidade

1 Precificação 15 17,2% positivo
2 Criação de sistemas de reserva e agendamento 12 13,8% positivo
3 Desenvolver serviços complementares 9 10,3% positivo
4 Desenvolver demanda fora de pico 8 9,2% positivo
5 Yield management 8 9,2% positivo
6 Aumento da participação do cliente 7 8,0% positivo
7 Compartilhar a capacidade entre serviços 5 5,7% neutro
8 Completar ou postergar atividades não essenciais 5 5,7% neutro
9 Diferenciação dos serviços 4 4,6% neutro

10 Alterar o nível de serviço prestado 4 4,6% neutro

11
Utilizar contratos mais flexíveis e/ou alterar regime de 
tempo de trabalho

4 4,6% neutro

12 Informar e educar os clientes 3 3,4% neutro
13 Terceirizar equipe de trabalho ou serviços 3 3,4% neutro

87 100,0%Total
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Dessa forma, na opinião dos especialistas, a estratégia de precificação mostrou-se 

como a que apresentaria o maior impacto positivo na redução do tempo de espera e fila do 

serviço para a rota São Sebastião/Ilhabela. Na opinião dos entrevistados, por conta da 

existência de segmentos de usuários bem distintos e com grandes variações nas 

predisposições a pagar, seria possível melhor equilibrar a demanda com a aplicação de tarifas 

diferenciadas por tipo de usuários e por faixa horária. A fim de exemplificar e demonstrar a 

opinião dos entrevistados, alguns trechos das entrevistas estão transcritos na sequência: 

 

A alteração de preços seria eficiente para equilibrar um pouco esses horários de 
penduralidade, reduzindo as filas. (Entrevistado 5) 

 
Então, eu acho que se tivesse, né, um desconto para o fora pico e um aumento de 
tarifa no pico, você, talvez, para a parte dos turistas começar a ser financeiramente 
atrativo, né? [...] Eu vou pagar mais meia diária para ir embora à noite, em vez de 
sair 13 horas, né?”. O turista não quer esperar no sol, né? (Entrevistado 3) 
 
Ou então, você sobe a tarifa, taca lá o dobro da tarifa para o caminhão que quiser 
atravessar nesse horário de pico de automóveis. Uma carreta ocupa um espaço de 
cinco automóveis, então [...] além de demorar mais para embarcar e desembarcar, 
afeta a fila. (Entrevistado 4) 
 
Se você der condição para os caminhões saíram do dia com uma tarifa menor, eu 
acho que você libera muito a travessia e alivia a fila. Talvez uma gestão nesse 
sentido proporcionando algum benefício na madrugada. Não só para caminhão. Até 
para carro. (Entrevistado 1) 
 
A exemplo do que se faz em tarifas aéreas, uma sobretaxa nos horários de pico e um 
desconto nos horários de baixa demanda, com certeza ajudariam na redistribuição da 
demanda. Melhoraria o tempo de espera. (Entrevistado 2) 

 

Como supramencionado, a análise das entrevistas mostrou a sugestão de algumas 

práticas conforme a estratégia de precificação que poderiam ser aplicadas no futuro, como, 

por exemplo: tarifa por segmento de usuário, tarifa pico e descontos. As sugestões que 

emergiram ao longo das entrevistas são descritas no próximo tópico. 

A codificação das entrevistas também demonstrou que a estratégia de criação de 

sistemas de reservas e agendamento também apresentaria um impacto positivo no equilíbrio 

da demanda da rota estudada. Contudo é importante destacar que, na opinião dos 

entrevistados, se, por um lado, essa estratégia pode apresentar um impacto positivo na 

qualidade percebida pelo usuário, por outro, a futura aplicação dessa estratégia depende da 

solução de algumas restrições físicas e operacionais do sistema de travessias. Os desafios e 

restrições também são descritos no próximo tópico. Segundo alguns entrevistados: 
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[...] a gente poderia fazer um agendamento, uma venda, sei lá, programada, 
antecipada, e até com tarifas diferenciadas, tudo isso! O cara não vai ficar na fila! 
Acaba a espera para ele! Você sabe onde é que a gente esbarra hoje, especialmente 
do lado de São Sebastião? No viário. Até porque para você oferecer um serviço 
programado desse, você precisa garantir que ele vai ser praticado no horário que foi 
preestabelecido... (Entrevistado 2) 
 
[...] aí seria um agendamento [...] não hora marcada, mas agendamento para o 
usuário comum, né? Seria 100% possível. Igual qualquer serviço que você vá usar, 
que você agenda um horário antecipado, né? Sem fila. O usuário agendado que vai 
chegar não vai esperar, né? [...] Provavelmente teria a questão legal e a questão 
cultural também, né? Teria que separar quem é turista de morador, né? O ideal seria 
que o morador tivesse algum tratamento diferenciado, né? Até para ter uma 
sustentação política [...] (Entrevistado 3) 

 

No que tange à estratégia de desenvolvimento de serviços complementares, foi 

possível observar a sugestão de serviços complementares e até mesmo alternativos que 

poderiam contribuir na redução do tempo de espera, além de reduzir a insatisfação dos 

usuários enquanto aguardam na fila. De acordo com alguns entrevistados: 

 

[...] o ideal seria que a gente tivesse um serviço de lancha que o cara pudesse 
atravessar também de lancha e deixar o carro do lado de lá e que aí sim eu tivesse 
uma estação de passageiro com um píer, com uma lanchonete no mar, alguma coisa 
assim que enquanto o cara tivesse esperando, ele pudesse ter alguma coisa para fazer 
ali enquanto ele está esperando. Ou então você usar esquema do jeito que é tipo 
quiosque mesmo. Coisas para fazer que o cara sairia do carro, iria até o local lá 
para... (Entrevistado 5) 

 
Você quer ver outra coisa que foi fantástica? Promoção. A época que a Coca Cola 
fez uma garrafinha especial. Nem sei se vingou ou deixou de vingar a garrafinha 
porque eu nunca mais vi a garrafinha, mas foi um sucesso, todo mundo feliz na 
fila....Você vê. Tem aquele meio daquele canteiro central de grama. Tem onde a 
banda tocou. Logicamente não dá para colocar uma orquestra sinfônica, mas dá para 
equalizar de acordo com o espaço. Então eu acredito nesse tipo de coisa para 
melhorar a qualidade do serviço. (Entrevistado 1) 

 

A estratégia de desenvolvimento de demanda fora de pico apresentou forte 

correlação com a estratégia de precificação. Os entrevistados afirmaram, entre outras 

possibilidades, que uma das melhores maneiras para se desenvolver uma demanda fora de 

pico seria por meio de alterações tarifárias. De acordo com um entrevistado: 

 

Se utilizar a publicidade que a gente utiliza para tentar equilibrar essa demanda, pico 
[...] fora pico, é aquela [...] aquele quadro para feriados, né? Quadro de horários 
críticos. Não há muita adesão... tem medidas adicionais, com certeza. E aí envolve 
tarifa, né? [...] o natural seria você [...] de novo, vai atacar o turista, né? O morador, 
ele é pouco efetivo. Mas você colocar uma tarifa maior, eu vou cobrar mais o pico… 
principalmente vai, pega Ilhabela, o último dia de feriado sempre tem um pico em 
torno do meio dia, 13  horas, que é a hora do check-out dos hotéis. Então, todo 
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mundo faz o check-out e vai para a fila da balsa, ou seja, você tem o pico máximo e 
a fila explode. (Entrevistado 3) 

 

Visto que a estratégia de yield management guarda forte relação com as 

estratégias de criação de sistemas de reserva e agendamento e de precificação, todos os 

entrevistados afirmaram que uma futura aplicação do yield management poderia impactar 

diretamente na redução do tempo de fila.  Dessa forma, a futura aplicação deverá considerar a 

cobrança de tarifas diferenciadas, mas dependerá também da solução de algumas restrições 

físicas e operacionais do sistema de travessias. 

No que tange à estratégia de aumento da participação do cliente, os entrevistados 

afirmaram que seria possível obter algum ganho de qualidade na prestação do serviço para o 

segmento de motociclistas. Essa observação foi realizada com enfoque nos meios de 

pagamentos eletrônicos (Sem Parar, Move Mais, ConectCar...) que não estão disponíveis para 

os motociclistas e acabam impactando no tempo do processo de arrecadação (cabines de 

pedágio) e, consequentemente, no tempo de fila. Outras sugestões de aumento da participação 

dos clientes emergiram nas entrevistas e serão apresentadas no próximo tópico. 

O compartilhamento da capacidade entre serviços foi uma estratégia que, do ponto 

de vista dos entrevistados, já é parcialmente aplicada com o compartilhamento de tripulação e, 

em algumas situações, a transferência de embarcações entre as rotas do Sistema. Contudo os 

entrevistados afirmaram que, por conta da localização distante da travessia São 

Sebastião/Ilhabela das demais e devido ao procedimento moroso de transferência das 

embarcações na Capitania dos Portos, essa é uma prática não muito efetiva. Segundo um 

entrevistado: 

 

Na verdade, a gente já faz, mas é muito complicado porque é distante. O ideal, por 
exemplo, lá no Sul a gente faz com uma frequência maior porque as travessias são 
mais perto umas das outras. Mas tem até um procedimento na capitania, que você 
tem que fazer para transferir a embarcação, a tripulação e tal. Então, normalmente 
quando a gente faz isso, nunca é por um período curto. A embarcação vai lá, fica um 
mês, fica um tempo maior, aí eu transfiro ela porque, de repente, uma travessia está 
com uma disponibilidade um pouco maior, lá, está pegando muito, muita fila, você 
pega uma do Guarujá e leva para lá. (Entrevistado 5) 

 

Na opinião dos entrevistados, a estratégia de completar ou postergar atividades 

não essenciais já é realizada parcialmente pela empresa no que tange aos serviços de 

manutenção. Segundo relatos, em algumas situações, ocorrem demandas inesperadas, 

enquanto algumas embarcações passam por manutenção preventiva. Nesses casos, a empresa 
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acaba paralisando a manutenção e retorna a embarcação para atender à demanda na operação. 

Além disso, a empresa adota um cronograma de manutenção baseado nas flutuações da 

demanda de cada rota. Assim, uma futura aplicação não apresentaria impacto direto sobre a 

fila. 

O resultado apresentado para as estratégias de diferenciação dos serviços e 

alteração do nível de serviço demonstrou que a empresa já adota a diferenciação com a 

redução do nível de serviço nos momentos em que a demanda excede à capacidade de 

atendimento, por conseguinte, ocasionando extensas filas para os usuários. Porém esses tipos 

de estratégias não apresentam um impacto positivo na qualidade percebida pelo usuário. Pelo 

contrário, acarretam em mais tempo de fila. No entanto, nas entrevistas, emergiram sugestões 

da criação de um novo serviço.  

Com relação à estratégia de utilização de contratos mais flexíveis e alteração do 

regime de tempo de trabalho, os entrevistados entenderam não exercer muita influência no 

tempo de fila para os usuários por conta do serviço de operação ser totalmente terceirizado. 

Assim, as escolhas dos contratos e do regime de tempo de trabalho dos funcionários (mestres, 

marinheiros, encarregados, operadores e fiscais de embarque e de pista) não são de opção da 

empresa, sendo que o terceirizado tem a obrigação de garantir a equipe necessária para 

cumprimento do tempo máximo de fila.  

De acordo com os entrevistados, a estratégia de informar e educar o cliente de 

certa forma já é praticada pela empresa com a divulgação do quadro crítico de horário para os 

feriados e finais de semana de alta temporada (operação verão). Na opinião deles, a adesão 

ainda é muito baixa, não sendo suficiente para atuar na redução considerável do tempo de fila 

sem que haja uma alteração da tarifa que garanta maior atratividade pelos períodos de baixa 

demanda. 

Por fim, a estratégia de terceirizar equipe de trabalho ou serviços também não 

apresentou resultados significativos de redução no tempo de fila por conta, principalmente, de 

todo o serviço de operação já ser terceirizado.  

 

 

4.3.2 Práticas propostas para aplicação das estratégias 

 

 

Após a identificação de quais estratégias de gerenciamento da demanda e da 

capacidade podem apresentar impacto positivo na qualidade percebida do serviço, foi possível 
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identificar sugestões de quais práticas e exemplos podem ser testados no futuro para auxiliar 

na aplicação dessas estratégias.  

Para tanto, novamente as entrevistas foram codificadas em unidades de registro 

comuns encontradas em cada questão referente a uma estratégia. Assim, foi possível 

identificar propostas comuns sugeridas pelos entrevistados e que, na opinião deles, apresenta 

uma chance maior de viabilidade e sucesso na futura aplicação, considerando as 

particularidades do sistema de travessia e da rota estudada. Os recortes também foram 

realizados aos níveis semântico e linguístico com a identificação das palavras ou frases 

comuns a determinada prática. Como exemplo, o quadro 9 apresenta as unidades de registro 

encontradas para a aplicação da estratégia de desenvolvimento de serviços complementares. 

 

Quadro 9 - Unidades de registro para cada sugestão de aplicação da estratégia de desenvolvimento de serviços 
complementares  
Fonte: elaboração própria, 2018 

 

De acordo com as unidades de registro supraindicadas e utilizando a regra de 

enumeração da presença de cada unidade de registo foi possível classificar quais práticas, na 

opinião dos entrevistados, revelaram-se as mais frequentes e importantes e, eventualmente, 

viáveis de serem aplicadas para a estratégia de desenvolvimento de serviços complementares 

(Tabela 8). 

Unidade de registro
Segmentos de conteúdo 

(recorte semântico e linguístico)
ações promocionais

mídia
publicidade

brinde
propaganda
promoção

banda
relógio para o usuário
banheiros patrocinados
sistema de comunicação
painéis de mensagens

aplicativo
informação
rádio balsa

leitura
serviço de bar

lanchonete
vender comida

pequenas compras
bebidas

estacionamento
deixar o carro

vallet
parar o carro

patropi
internet

wi-fi
acesso internet

Ações promocionais

Informações

Alimentação

Estacionamento

Wi-fi

Sugestões para desenvolvimento de serviços complementares
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Tabela 8 - Resultados da frequência das unidades de registro para a estratégia de desenvolvimento de serviços 
complementares 

 
Fonte: elaboração própria, 2018 

 

Na sequência são apresentados os resultados das análises das demais estratégias 

de gerenciamento da demanda e da capacidade que podem apresentar impacto na redução do 

tempo de fila com a indicação das propostas que emergiram das entrevistas de quais 

práticas/exemplos poderiam auxiliar na aplicação dessas estratégias (Tabela 9). O método 

utilizado de codificação em unidade de registro e respectiva enumeração foi o mesmo já 

descrito anteriormente e, portanto, somente os resultados são mencionados. 
Tabela 9 - Resultados da frequência das unidades de registro para as estratégias de gerenciamento da demanda e 
capacidade 

 
Fonte: elaboração própria, 2018 

 

Entre as estratégias que podem impactar positivamente na redução do tempo de 

fila, a estratégia do yield management foi a única que não contou com sugestão de prática e/ou 

exemplo que poderia ser utilizado na futura aplicação. 

# Sugestões propostas
Unidade 

de registro
Percentual

1 Ações promocionais 23 41,1%
2 Informações 21 37,5%
3 Alimentação 5 8,9%
4 Estacionamento 5 8,9%
5 Wi-fi 2 3,6%

56 100,0%Total

Estratégia de desenvolvimento de serviços complementares

# Sugestões propostas Unidade de registro Percentual
1 Tarifa horário de pico 8 47,1%
2 Tarifa por segmento 7 41,2%
3 Desconto 2 11,8%

# Sugestões propostas Unidade de registro Percentual
1 Agendamento 8 44,4%
2 Alterar capacidade do Hora Marcada 4 22,2%
3 Tarifa diferenciada 3 16,7%
4 Fila virtual 2 11,1%
5 Hora marcada por segmento (comercial) 1 5,6%

# Sugestões propostas Unidade de registro Percentual
1 Preço 29 72,5%
2 Publicidade 9 22,5%
3 Restrição de horários 2 5,0%

# Sugestões propostas Unidade de registro Percentual
1 Meio de pagamento motocicleta 7 43,8%

2
Sem parar / redução cabine de cobrança 
manual

6 37,5%

3 Hora Marcada 3 18,8%

Estratégia para aumento da participação do cliente

Estratégia de desenvolvimento de demanda fora de pico

Estratégia de precificação

Estratégia para criação de sistemas de reserva e agendamento
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Por fim, é importante destacar que, para as estratégias de diferenciação dos 

serviços e de terceirização de equipe de serviços, os entrevistados sugeriram a criação de um 

novo serviço que poderia auxiliar no equilíbrio da demanda e oferta da rota São 

Sebastião/Ilhabela. Segundo alguns entrevistados, a criação de uma linha de transporte 

exclusivo de passageiros por lancha, assim como ocorre em Santos/Guarujá, poderia aliviar a 

demanda de veículos na rota com uma liberação de mais espaços nas balsas. Aliado a isso, 

sugeriram também a criação de um serviço de estacionamento e vallet que permitiriam ao 

usuário deixar o carro do lado de São Sebastião e atravessar a pé para Ilhabela, sem filas. 

 

 

4.3.3 Desafios e restrições para a futura aplicação de algumas estratégias 

 

 

A análise dos documentos e das entrevistas permitiu a identificação de algumas 

restrições na rota São Sebastião/Ilhabela e desafios que precisam ser equacionados para a 

futura aplicação de algumas das estratégias de gerenciamento da demanda. Adotando o 

mesmo método de análise de conteúdo com a identificação de unidades de registro e 

contagem da frequência, a restrição de acesso físico ao embarque por conta dos viários 

municipais surgiu como um fator relevante que pode afetar a aplicação de diversas estratégias 

de gerenciamento da demanda (Tabela 10). 
Tabela 10 - Estratégias impactadas pela restrição física existente do acesso viário 

 
Fonte: elaboração própria, 2018 

 

Segundo os entrevistados, para que seja viável a criação de sistemas de reserva e 

agendamento, o yield management e o desenvolvimento de serviços complementares, é 

preciso equacionar a restrição física de acesso dos veículos ao bolsão de embarque. 

Atualmente, a empresa disponibiliza uma cabine específica para atendimento das prioridades, 

previstas em lei, que é a mesma que atende o serviço Hora Marcada. Porém, muitas vezes, a 

fila da prioridade acaba sendo maior do que a do embarque normal, e o usuário que comprou 

o bilhete do Hora Marcada não consegue acessar o bolsão de embarque no horário previsto 

# Estratégias Unidade de registro Percentual
1 Criação de sistemas de reserva e agendamento 32 56,1%
2 Yield management 11 19,3%
3 Desenvolver serviços complementares 5 8,8%

48 84%Total

Estratégias impactadas pela restrição do acesso viário
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por conta da extensa fila da prioridade. Assim, para implantar essas estratégias é preciso 

garantir um acesso físico exclusivo para esse tipo de usuário. Segundo os entrevistados: 

 

[...] a gente poderia fazer um agendamento [...] Você sabe onde é que a gente esbarra 
hoje, especialmente do lado de São Sebastião? No viário. Até porque para você 
oferecer um serviço programado desse, você precisa garantir que ele vai ser 
praticado no horário que foi preestabelecido, que foi contratado e com advento da 
prioridade dos idosos, todo aquele espaço que a gente utilizava anteriormente, a 
gente conseguia fazer isso bem, com o sistema Hora Marcada, mas todo o espaço 
físico que a gente tinha para o sistema Hora Marcada , hoje é utilizado pela 
prioridade.... tem a fila comum, eu tenho uma fila para caminhões e a gente tinha lá, 
pelo menos dois corredores com o sistema Hora Marcada, esses dois corredores hoje, 
eles são 100% para atendimento do volume de prioridades. (Entrevistado 2) 

 
Hoje tem muitos conflitos. O sujeito (Hora Marcada) chega lá e ele não consegue 
acessar a área de embarque porque tem lá um congestionamento enorme, 
especialmente nesses momentos de sexta-feira e de véspera de feriado... e nós 
também não conseguimos resolver o problema dele, como pegar o carro dele e 
colocar a bordo se eu tenho 50 carros para embarcar, eu não posso embarcar os 50 
carros de prioridade de uma vez porque eu estou ferindo o direito de quem está fila 
normal, uma razão de 10% da capacidade da embarcação para prioridade, então isso 
tem prejudicado [...] Não tenho viário para acomodar a prioridade da prioridade. 
(Entrevistado 1) 

 
A limitação basicamente é o acesso local. Esse é o problema porque como todo 
mundo entra pelo mesmo lugar e aí, obviamente, que quanto mais caro você cobra, 
você deveria garantir uma qualidade para compensar o cara. Porque se não vai falar 
assim: “Estou pagando tanto mais caro, eu chego aqui e o serviço que você está 
prestando é tão ruim”. Então, o ideal, assim, se a gente tivesse um acesso que fosse 
exclusivo, completamente isolado, a gente teria espaço para vender muito mais e 
para cobrar porque aí talvez a gente poderia até colocar embarcação a mais só para 
isso. Mas o problema é que todo mundo tem que utilizar o mesmo acesso, porque ele 
é limitado e aí a gente ainda tem as prioridades que também têm que passar 
praticamente competindo pelo mesmo local. E aí junta com carro forte, com 
caminhão... depois o cara, quando chega lá, tem problema para chegar porque tem 
muita gente, muita confusão, depois a gente tem aumento de reclamação na 
ouvidoria porque o cara fala que comprou um serviço e não conseguiu usar ou que 
atrasou, que demorou [...] (Entrevistado 5) 

 
A travessia e o tempão que ele fica na fila eu acho que podemos desenvolver novos 
serviços. Agora, a gente esbarra um pouco na questão física do espaço lá 
principalmente porque a gente já pensou em fazer algumas coisas, mas o atracadouro 
e o viário estão nessa discussão aí se muda de lugar ou não. Lá tem muita restrição 
de espaço. (Entrevistado 4) 

 

Outro desafio que foi levantado pelos entrevistados refere-se à alteração do 

regime tarifário, que depende de uma alteração da Resolução Conjunta da Secretaria de 

Logística e Transportes e da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo 

na definição de novas tarifas. Por ser um serviço público e, em alguns casos, a única forma de 

acessar determinado município, uma eventual alteração do regime tarifário poderá gerar um 
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desgaste político considerável que deverá ser sopesado diante dos benefícios na melhora da 

qualidade e na gestão operacional a serem auferidos. 

Do lado do gerenciamento da capacidade, a estratégia de completar ou postergar 

atividades não essenciais apresentou algum tipo de restrição nas sugestões de aplicações 

futuras.  Conquanto a estratégia de completar ou postergar atividades não essenciais já seja 

realizada parcialmente pela empresa, com os serviços de manutenção, a eventual alteração nos 

procedimentos de embarque e desembarque apresentam limitações. De acordo com o 

entrevistado, por conta dos procedimentos de segurança exigidos pela Marinha, atualmente, 

não seria possível reduzir as etapas dos processos de embarque e desembarque sem que haja 

uma prévia aprovação da Marinha. 

 

Eu acho que no embarque não tem como você diminuir procedimentos agora, porque 
tem coisa que envolve segurança, né? Então, tem procedimentos com segurança da 
Marinha que você não pode deixar de fazê-los para agilizar o embarque ou o 
desembarque, mas vale a reflexão e o estudo para alinhar com a Marinha. 
(Entrevistado 3) 

 

Além dessa restrição, entre as sugestões para desenvolver uma demanda fora de 

pico e/ou postergar alguma atividade, surgiu a possibilidade de postergar a travessia de algum 

segmento específico de usuário, como, por exemplo, os veículos especiais (veículos com 

inflamáveis e/ou explosivos, carros-fortes e caminhões de lixo) que demandam uma balsa 

exclusiva, não podendo ser transportados com outros tipos de veículos. No entanto existe uma 

limitação que se aplica somente aos carros-fortes que, por conta do seguro de valores, possui 

autorização para circular nas rodovias somente em uma faixa de horário previamente 

estabelecida. Assim, não é possível postergar a travessia desse tipo de veículo, tampouco 

definir previamente o horário que será transportado na balsa por questões de segurança. Vale 

destacar que essa estratégia trabalha com a demanda e a capacidade do sistema. 

 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi compreender quais estratégias de gerenciamento da 

demanda e da capacidade podem impactar na qualidade percebida pelos usuários, com 

enfoque no tempo de espera, de uma rota específica de um sistema de transporte público 
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aquaviário. Como desdobramento da questão central, emergiu a identificação dos desafios e 

restrições que podem se apresentar para a futura aplicação de algumas dessas estratégias. Para 

atingir esse objetivo, buscou-se identificar quais estratégias, segundo a opinião dos operadores 

do sistema, poderiam reduzir o tempo de espera para embarque na rota São 

Sebastião/Ilhabela, considerando todas as particularidades da demanda e capacidade do 

serviço. 

Neste capítulo, discute-se, à luz da base teórica, a classificação e as características 

do serviço de transporte aquaviário com destaque para a demanda e capacidade da rota 

estudada. Em seguida, são descritas as estratégias e sugestões que emergiram das entrevistas 

contrapondo-as com a teoria. 

 

 

4.4.1 Características do serviço e qualidade 

 

 

A compreensão da natureza e dos aspectos singulares de determinados serviços 

oferecem insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias de marketing e de gestão 

operacional (CATTINI, 1999; LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). A análise desses 

aspectos singulares demonstra que o serviço de Travessias Litorâneas enquadra-se na 

classificação de serviços (Quadro 1) proposta por Lovelock (1983), que, apesar de ser mais 

clássica, fornece o embasamento teórico do gerenciamento da capacidade e da demanda 

utilizado como lente teórica do estudo. Segundo o autor, a identificação das formas como 

ocorrem as flutuações da demanda e da capacidade orientam a determinação de quais 

estratégias de gerenciamento da demanda e capacidade podem ser aplicadas em busca do 

equilíbrio entre as duas forças. No caso das Travessias Litorâneas, as entrevistas com os 

operadores e a análise dos documentos (Tabela 3, Gráficos 1 e 2) permitiram comprovar uma 

alta flutuação da variação da demanda e uma baixa flexibilidade na capacidade de 

atendimento que, em períodos de desequilíbrio, acabam por impactar diretamente na 

qualidade do serviço prestado, enquadrando, assim, o serviço no quadrante 3 do quadro 

proposto por Lovelock (Quadro 1).  

Do lado da demanda, o estudo de caso caracteriza o período típico do ciclo das 

flutuações da demanda, bem como as respectivas causas das flutuações, conforme sugerido 

pelo mesmo autor (LOVELOCK, 1983). Foi possível identificar a variação da demanda ao 

longo dos dias e dos meses do ano, com destaque para os picos que ocorrem nos feriados e 
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finais de semana, além dos meses de verão (Gráficos 1 e 2). Não obstante a importância do 

período típico do ciclo de flutuações, uma parcela dessa demanda apresenta um caráter 

aleatório, composto por eventos imprevisíveis (condições climáticas) que impactam 

diretamente na flutuação da demanda real, corroborando com o estudo de Walley (2013). 

Por sua vez, o sistema possui restrição da capacidade ofertada com uma 

quantidade fixa de embarcações e atracadouros (Tabela 3), que, em casos de condições 

anormais de operação (quebra de embarcações, maré, correnteza, vento, neblina, chuva e 

travessia de navios), estrangulam e reduzem a capacidade ofertada. Segundo Ritchie e Walley 

(2013; 2016), esse tipo de limitação da capacidade ofertada é um fator característico e 

determinante na prestação dos serviços públicos, com impacto direto na qualidade dos 

serviços. Os autores afirmam que as organizações públicas geralmente adotam uma 

abordagem baseada em recursos nas estratégias de gerenciamento da capacidade, dificultando 

a compreensão das variações da demanda, com isso, podendo causar um desperdício de 

recursos e/ou filas. 

Visto que a qualidade do serviço é aquilo que atende ou excede às expectativas 

dos clientes e (KANG; JAMES, 2004; GRÖNROOS, 2016) a percepção de qualidade e 

expectativa pode variar de acordo com o consumidor, suas crenças e valores (SLACK; 

BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2013), foi possível observar, por meio da pesquisa de 

satisfação realizada com os usuários do sistema de travessias, que o tempo de espera para 

embarque é o item de qualidade mais relevante na percepção dos usuários (Gráficos 3 e 4). Ou 

seja, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda e as limitações de capacidade que 

sobrecarregam o sistema, causando filas aos usuários (Gráfico 5), afetam diretamente a 

qualidade percebida do serviço. 

Diante desse quadro de restrição da capacidade ofertada e alta flutuação da 

demanda que impacta diretamente na qualidade do serviço, torna-se imperioso seguir a 

discussão na identificação de quais estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade 

podem ser aplicáveis para reduzir o tempo de fila para o sistema de transporte aquaviário. 

 

 

4.4.2 Estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade 

 

 

Foi possível observar que entre as 13 estratégias testadas com os operadores do 

sistema de travessias litorâneas, apenas 6 mostraram-se, na opinião deles, capazes de impactar 
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positivamente na qualidade percebida pelos usuários da rota São Sebastião/Ilhabela, com 

redução do tempo de fila para embarque. Dessa forma, foi possível constatar que as sugestões 

dos autores Sasser (1973), Kimes (1989), Desiraju e Shugan (1999), Klassen e Rohleder 

(2002), Nagle e Hogan (2007), Slack et al. (2013), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) e 

Ritchie e Walley (2016) aplicam-se ao caso estudado, conforme elenca-se no quadro 10. 

 

 
Quadro 10 - Estratégias com impacto positivo na qualidade percebida da rota São Sebastião/Ilhabela 
Fonte: elaboração própria, 2018 

 

Um ponto importante de ser observado é o fato de que a maioria das estratégias 

que podem apresentar impacto na redução da fila da rota estudada ataca o gerenciamento da 

demanda (aproximadamente 83%), assim, reforçando a afirmação de Ritchie e Walley (2016). 

Segundo esses autores, sistemas que possuem limitação da capacidade, como grande parte dos 

serviços públicos, são os que revelam maiores dificuldades e desafios para desenvolver um 

gerenciamento da capacidade. Assim, os autores afirmam que variações na demanda, tanto 

anual, mensal, semanal e diariamente, tornam a tarefa de ajustar a capacidade à demanda 

muito desafiadora. 

Conforme as seis estratégias que podem apresentar impacto positivo na melhora 

do tempo de fila para a rota estudada, a estratégia de precificação foi a que apresentou o 

resultado mais representativo (Tabela 7). As práticas de precificação também são abordadas, 

# Estratégias 
Estratégia de 

gerenciamento 
da demanda

Estratégia de 
gerenciamento 
da capacidade

Autores

1 Precificação x

Sasser (1973), Desiraju e Shugan 
(1999), Klassen e Rohleder (2002), 
Nagle e Hogan (2007), Slack et al. 

(2013),  Fitzsimmons e Fitzsimmons 
(2014), Ritchie e Walley (2016)

2
Criação de sistemas de reserva e 

agendamento
x

Sasser (1973), Klassen e Rohleder 
(2002), Fitzsimmons e Fitzsimmons 

(2014), Ritchie e Walley (2016)

3 Desenvolver serviços complementares x

Sasser (1973), Klassen e Rohleder 
(2002), Slack et al. (2013), 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), 
Ritchie e Walley (2016)

4 Desenvolver demanda fora de pico x
Sasser (1973), Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2014), Ritchie e Walley 
(2016)

5 Yield management x
Kimes (1989), Klassen e Rohleder 

(2002), Nagle e Hogan (2007), Slack 
et al. (2013)

6 Aumento da participação do cliente x
Klassen e Rohleder (2002), Ritchie e 

Walley (2016)
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na literatura (SASSER, 1973; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE; WALLEY, 2016), como uma forma muito usual de 

gerenciar a demanda. Além da própria estratégia de precificação, os entrevistados também 

citaram de alguma forma alterações na estrutura tarifária para as seguintes estratégias: 

desenvolvimento de demanda fora de pico, criação de sistemas de reserva e agendamento e o 

próprio yield management. Atualmente, existem inúmeros modelos de precificação que 

afetam diretamente a demanda de diferentes serviços (AVLONITIS; INDOUNAS, 2006). 

Avlonitis e Indounas (2006) revelaram a existência de diferentes políticas de preços que 

podem ser particularmente úteis para tipos de serviços específicos e que também foram 

observadas nas sugestões dos entrevistados, quais sejam: 

• Differentiated pricing: preços diferentes para consumidores distintos, 

baseados em diferentes critérios. Os entrevistados sugeririam a adoção de 

tarifas diferenciadas por segmento de usuários e faixa horária, tendo em 

vista a existência de segmentos de usuários bem distintos e com grandes 

variações nas predisposições a pagar. Como exemplo, tarifas para horário 

de pico e tarifa por segmento.  

• Yield management: segundo Nagle e Hogan (2007), situações em que a 

demanda varia significativamente, conforme a ocasião, possibilitam a 

adoção do yield management que pode maximizar a receita e a satisfação 

com o serviço prestado. Assim, é possível gerenciar a demanda e 

segmentar os clientes pelo momento de compra.  

Importante observar que Klassen e Rohleder (2002) consideram o yield 

management uma combinação de práticas, podendo ser também compreendido como uma 

ação para desenvolver a demanda fora de pico, que também foi constatada, no presente 

estudo, como uma forma de minimizar o tempo de fila. Além disso, o yield management 

envolve claramente o pré-agendamento de clientes e, portanto, une a prática de sistemas de 

reservas e agendamento com preços diferenciados. Por fim, foi possível constatar que as 

condições necessárias para aplicação eficiente do yield management, descritas em Kimes 

(2002), estão presentes na rota São Sebastião/Ilhabela: estoque perecível, capacidade (oferta) 

limitada, flutuação da demanda, segmentação adequada dos consumidores, disponibilidade de 

reserva antecipada e baixo custo marginal de venda. 

Outra estratégia verificada no presente estudo e descrita pelos autores para 

gerenciar a demanda foi a criação de sistemas de reserva e agendamento (SASSER, 1973; 

KLASSEN; ROHLEDER, 2002; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE; 
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WALLEY, 2016) que tentam redirecionar os clientes para intervalos de horários mais ociosos, 

ajustando assim a demanda para a capacidade do sistema. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) 

sugerem o agendamento do serviço em períodos em que a demanda é mais baixa, desse modo, 

reduzindo a procura nos períodos de pico, além da venda antecipada do serviço (reserva) para 

controlar a flutuação da demanda. Na opinião dos entrevistados, esse tipo de estratégia foi a 

que apresentou o segundo maior impacto na melhoria da qualidade dos serviços, com a 

sugestão da adoção de práticas de agendamento, tarifa diferenciada, fila virtual e até a 

ampliação do serviço Hora Marcada com diferenciação por segmento de usuários (por 

exemplo: veículos comerciais). Entre as sugestões, o agendamento e o Hora Marcada 

convergem com a proposição de Ritchie e Walley (2016), que citam a reserva on-line como 

uma prática amplamente adotada pelas empresas prestadoras de serviço. 

Alguns autores afirmam que o objetivo principal do desenvolvimento de serviços 

complementares é o de satisfazer os clientes enquanto esperam na fila ou atraí-los para longe 

dos horários de pico nas operações que apresentam gargalos na capacidade ofertada 

(SASSER, 1973; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; 

RITCHIE; WALLEY, 2016). Na análise das entrevistas foi possível observar a sugestão de 

serviços complementares e até mesmo alternativos que poderiam contribuir na redução do 

tempo de espera, além de reduzir a insatisfação dos usuários enquanto aguardam na fila. 

Walley (2013) citou os lounges de restaurantes que oferecem drinks, enquanto os clientes 

aguardam por uma mesa. Analogamente, os entrevistados sugeriram o oferecimento de 

serviços de alimentação e bebida, tanto no embarque quanto ao longo da travessia, para 

reduzir a insatisfação dos usuários. Essa intenção vem ao encontro com o proposto por 

Lovelock, Wirtz e Hemzo (2011), de que, quando os prestadores de serviço não conseguirem 

aumentar a capacidade, devem tentar ser criativos e procurar modelos de tornar a espera mais 

agradável. Ademais, os estudos realizados por Katz, Larson e Larson (1991) e Davis e 

Heineke (1994) revelam que o tempo desocupado parece mais longo do que tempo ocupado, 

sugerindo que prestadores de serviços deem aos clientes algo para fazer ou para distraí-los 

enquanto esperam. 

No que concerne ao desenvolvimento da demanda fora de pico, além da sugestão 

citada que tem vínculo com o yield management, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) 

sugeriram a utilização de publicidade para promover o uso do serviço em horários fora de 

pico, corroborando com o que alguns entrevistados sugeriram para a rota São 

Sebastião/Ilhabela (Tabela 9). 
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Por fim, surge a única estratégia de gerenciamento da capacidade que apresentou 

potencialidade na redução do tempo de fila, segundo os operadores do sistema: aumento da 

participação do cliente. Considerando a elevada especificidade da sugestão para essa 

estratégia de adoção de meios de pagamentos eletrônicos para o segmento dos motociclistas, 

não foi possível encontrar subsídio na literatura que apresente alguma sugestão similar para 

esse tipo de estratégia. Todavia Klassen e Rohleder (2002) mencionam que é preciso ter muito 

cuidado e atenção nas estratégias que envolvem os clientes para não causar insatisfação ao 

modificar a forma de prestar o serviço. 

 

 

4.4.3 Sugestões para futuras aplicações 

 

 

O cruzamento dos resultados obtidos com a literatura estudada permite a 

prescrição de algumas ações que podem ser adotadas pelos operadores do sistema no curto e 

médio prazo, de forma a reduzir o tempo de fila para embarque e insatisfação dos usuários 

Considerando que o gerenciamento da demanda e da capacidade nas organizações 

do setor público tem como fator determinante a capacidade limitada dos recursos (RITCHIE E 

WALLEY, 2016) e que a empresa objeto do estudo também apresenta uma restrição 

orçamentária para ampliação da capacidade operacional, algumas práticas sugeridas pelos 

operadores poderiam ser aplicadas imediatamente sem a necessidade de mobilização direta de 

recursos financeiros. As práticas a seguir descritas enquadram-se nas estratégias de 

desenvolvimento de serviços complementares e diferenciação/terceirização dos serviços. A 

empresa poderia realizar um chamamento público em busca de um parceiro que ofereça um 

serviço de vallet e estacionamento, possibilitando assim que o usuário que não queira esperar 

na fila possa atravessar imediatamente a pé. O serviço de estacionamento funcionaria do lado 

de São Sebastião, permitindo que o usuário deixasse o carro no continente e atravessasse a pé, 

atendendo principalmente o segmento de turistas. Em um segundo momento, a empresa pode 

também buscar um parceiro que tenha interesse em operar um serviço de transporte exclusivo 

de passageiros por lancha que, por um lado liberaria capacidade nas balsas e, por outro 

ofereceria aos usuários uma forma de atravessar a pé com mais conforto e qualidade, 

abrigando-os das intempéries climáticas (sol, chuva, vento). Um ponto destacado pelos 

operadores e que deve ser observado pela empresa é o alinhamento com a Prefeitura de 

Ilhabela para que o Município ofereça um serviço de transporte público (ônibus) e privado 
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(taxi, uber) condizente e suficiente para atender a demanda de turistas que chegarão à Ilhabela 

sem carro. Outra prática sugerida e que pode trazer um benefício imediato para os usuários é a 

prospecção de novas ações promocionais que possam ocupar o tempo dos usuários enquanto 

esperam na fila, tornando o tempo de espera menos estressante e desagradável, conforme  

sugerido por Katz, Larson e Larson (1991) e Davis, Heineke (1994). Outra forma de reduzir a 

insatisfação dos usuários enquanto esperam na fila é o desenvolvimento de um aplicativo para 

celular que forneça informações em tempo real para os usuários, como por exemplo o tempo 

estimado de fila baseado na posição georeferenciada do usuário na fila e alertas de eventuais 

atrasos no tempo de espera estimado por conta de alterações climáticas, acidentes, travessia de 

navios entre outros. Com isso, a empresa conseguiria atacar diretamente um dos fatores 

propostos na bibliografia para reduzir a insatisfação do usuário em uma espera (KATZ; 

LARSON; LARSON, 1991; DAVIS; HEINEKE, 1994;). Segundo os autores, a incerteza 

sobre a duração da espera e a preocupação adicional sobre o que ainda vai acontecer geram 

maior insatisfação dos clientes. 

Outra prática verificada no presente estudo e que pode ser aplicada sem a 

necessidade de investimentos financeiros pela empresa é a adoção de estratégias específicas 

de precificação e desenvolvimento de demanda fora de pico para alguns segmentos de 

usuários. Segundo os operadores do sistema, o aumento do preço ou, até mesmo, a restrição 

da travessia de veículos comerciais em horários de pico em vésperas de feriados e finais de 

semana, auxiliaria na aumento da capacidade para a travessia de veículos de passeio. Essa 

prática visa liberar mais espaço nas embarcações nos períodos críticos e direcionar o 

segmento de veículos comerciais para horários fora de pico. Essa prática encontra referência 

na cidade de São Paulo com a restrição de circulação de caminhões nas marginais nos 

horários de pico e, até mesmo em algumas estradas estaduais. Além disso, a empresa também 

poderia trabalhar no aumento da tarifa no período de pico e desconto no fora pico para 

equilibrar a demanda do segmento de turistas nos finais de semana e feriados. Essa alteração 

na tarifa pode se mostrar financeiramente atrativa para os turistas que desejarem realizar late 

check-out nas pousadas e hotéis, evitando o desgaste de espera na fila. Para tanto, a empresa 

precisa estudar a predisposição a pagar dos clientes de forma a contemplar o maior número de 

usuários na redistribuição da demanda. Por fim, as práticas citadas que alteram o preço do 

serviço para qualquer segmento de usuários devem ser avaliadas cuidadosamente pelo 

acionista da empresa pública, por conta do considerável desgaste político gerado. 

Por último, a empresa também deve avaliar a aplicação da estratégia de 

agendamento e reserva, alterando a forma de prestar o serviço sob demanda para apenas o 
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oferecimento do serviço de travessia sob reserva. Essa prática assemelha-se com o adotado 

pelo setor aéreo. A única exceção seria aplicada aos segmentos de moradores, trabalhadores e 

estudantes da Ilhabela que, por força de Lei, tem que ter o direito de ir e vir respeitado. Com 

isso, parte da capacidade ficaria disponível para esse segmento sem a necessidade de 

agendamento e compra prévia, ficando sujeito a fila. Os demais segmentos deveriam se 

programar antecipadamente e comprar o bilhete para a travessia em horário específico 

predeterminado, equilibrando assim a demanda com a capacidade existente do sistema. Assim 

como alterações tarifárias, essa prática também deve ser criteriosamente avaliada pelo 

acionista da empresa por conta do eventual desgaste político com os usuários do sistema e até 

mesmo os Municípios atendidos pelo serviço. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

5.1 SÍNTESE 

 

 

Atualmente, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda e a falta de incentivos para 

a diversificação da matriz modal de transportes, nos grandes centros urbanos, acabam 

impactando diretamente na qualidade dos serviços de transportes prestados em todos os 

modais. O sistema aquaviário de transporte de passageiros do estado de São Paulo não destoa 

do cenário nacional descrito. O sistema de travessias litorâneas apresenta uma alta flutuação 

da variação da demanda e uma baixa flexibilidade na capacidade de atendimento que, em 

períodos de desequilíbrio, acabam por impactar diretamente na qualidade do serviço prestado, 

por conseguinte, refletindo em extensas filas para os usuários. 

Diversos autores afirmam que o uso de estratégias de gerenciamento da demanda 

e da capacidade são uma das formas mais eficientes para se trabalhar a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados em sistemas que apresentam elevadas flutuações da demanda com 

limitação de capacidade  (MENTZER; BIENSTOCK; KAHN, 1999; ADENSO-DÍAZ; 

GONZÁLEZ-TORRE; GARCÍA, 2002; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE;  WALLEY, 2016). A aplicação dessas estratégias pode 

impactar diretamente no tempo de espera para atendimento da demanda, característica essa  

considerada determinante na percepção de qualidade dos usuários de transportes públicos 

(DIXON et al., 2018; MOOVIT, 2018). 

Diante desse cenário e considerando as particularidades da oferta e da demanda do 

serviço de balsas, esta pesquisa teve como objetivo principal identificar quais estratégias 

específicas de gerenciamento da demanda e de gerenciamento da capacidade poderiam 

impactar na qualidade percebida pelos usuários, com enfoque no tempo de espera, da rota São 

Sebastião/Ilhabela. Como desdobramento do objetivo central, o estudo buscou individuar 

também os desafios e restrições que podem se apresentar para a futura aplicação de algumas 

dessas estratégias.  

Para atingir esse objetivo, o trabalho adotou uma abordagem qualitativa como 

estratégia de investigação, optando pelo estudo de caso único aplicado para a rota específica 

do sistema de travessias litorâneas. Deve-se destacar que o estudo de caso único não permite 

generalizações, mas aproxima a teoria da prática, pois descreve como a organização encontra 
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soluções para o problema em comparação com a literatura (YIN, 2015). O método de coleta 

de dados adotado, fundamentado em documentos públicos, privados e entrevistas, mostrou-se 

eficiente e adequado para o objetivo proposto. A realização das entrevistas com os operadores 

do sistema permitiu a coleta de muitas informações importantes e exemplos de práticas que 

evidenciaram a existência dos fenômenos descritos na literatura. Os dados coletados foram 

analisados seguindo o procedimento geral proposto por Creswell (2010) para pesquisas 

qualitativas; e o método de análise de conteúdo descrito em Bardin (2016), para análise 

específica das entrevistas, dessa forma, permitindo identificar quais estratégias, segundo a 

opinião dos operadores do sistema, poderiam reduzir o tempo de espera para embarque na rota 

São Sebastião/Ilhabela. 

Assim, foi possível constatar que, entre as 13 estratégias de gerenciamento da 

demanda e da capacidade estudadas pelos autores Sasser (1973), Klassen e Rohleder (2002), 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) e Ritchie e Walley (2016), seis mostraram-se, na opinião 

dos operadores do sistema, capazes de impactar positivamente na qualidade percebida pelos 

usuários da rota São Sebastião/Ilhabela, com redução do tempo de fila para embarque, quais 

sejam: precificação, criação de sistemas de reserva e agendamento, desenvolvimento de 

serviços complementares, desenvolvimento de demanda fora de pico, yield management e 

aumento da participação do cliente. Ademais, foi possível identificar algumas sugestões de 

exemplos práticos que podem ser aplicados para viabilizar algumas estratégias, na opinião dos 

entrevistados, que corroboram a teoria estudada. Por fim, foram identificadas restrições na 

rota São Sebastião/Ilhabela e desafios que precisam ser equacionados para a futura aplicação 

de algumas das estratégias de gerenciamento da demanda. 

 

 

5.2 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA E PRÁTICA 

 

 

As contribuições do presente estudo são de ordem metodológica e gerencial. A 

identificação das estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade que afetam 

diretamente na redução do tempo de fila da rota São Sebastião/Ilhabela pode propiciar um 

incremento na qualidade do serviço público prestado para a população.  

Ritchie e Walley (2016) asseveram que a perecibilidade dos serviços leva a um 

desperdício de recursos quando a demanda é baixa; e, por sua vez, atrasos quando a demanda 

é superior à capacidade. Assim, a melhoria no gerenciamento da demanda e da capacidade 
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promoverá, entre outros benefícios, um melhor aproveitamento do recurso público, podendo 

refletir, em última instância, em desenvolvimento econômico das organizações públicas. 

O gerenciamento da capacidade e demanda mostra-se uma atividade 

extremamente relevante para as organizações ao impactar nas operações diárias, na 

capacidade de responder às variações da demanda e no desenvolvimento, produção e entrega 

dos produtos e serviços, afetando, por conseguinte, o desempenho organizacional (YU-LEE, 

2002). Radnor e Noke (2013) e Radnor e Bateman (2017) afirmam que ainda existe pouca 

literatura e muita dificuldade para implementar modelos e estruturas de gerenciamento de 

operações adaptados ao setor público, indicando a necessidade de traduzir e adaptar as 

metodologias e as estruturas de gestão de operações ao setor público. Assim, a metodologia 

utilizada no presente trabalho poderá eventualmente ser replicada em outros rotas e serviços 

públicos com características semelhantes. 

 

 

5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Este estudo apresenta algumas limitações. A primeira está no fato de se ter 

coletado exclusivamente a percepção dos operadores do sistema de travessias litorâneas para a 

identificação de quais estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade podem ser 

aplicadas com impacto na redução do tempo de fila. Muitas vezes, os próprios operadores do 

sistema podem exprimir uma visão enviesada das eventuais restrições e dificuldades para se 

adotar um novo procedimento operacional. O estudo não coletou diretamente a percepção dos 

diferentes stakeholders do sistema. 

A segunda limitação diz respeito às conclusões deste estudo porque não podem 

ser generalizadas para todas as rotas do Sistema de Travessias Litorâneas, visto que cada rota 

apresenta particularidades de demanda e capacidade que afetam a eventual aplicabilidade das 

estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade. Ademais, o escopo do estudo 

limitou-se apenas aos serviços da rota São Sebastião/Ilhabela operados pela empresa, 

portanto, não permitindo a extrapolação das conclusões para outras empresas operadoras de 

serviços de balsa. 

Por fim, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o estudo não testou a aplicação 

de nenhuma das estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade encontradas como 

possíveis de reduzirem o tempo de fila para os usuários do sistema de balsas. As conclusões 
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estão fundamentadas na opinião dos operadores do sistema e na análise dos documentos, logo, 

não permitem afirmar que a adoção das estratégias individuadas, de fato, reduzam o tempo de 

fila para a rota estudada. 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar quais estratégias específicas de 

gerenciamento da demanda e de gerenciamento da capacidade poderiam impactar na 

qualidade percebida pelos usuários, com enfoque no tempo de espera, da rota São 

Sebastião/Ilhabela.  A partir da visão multidisciplinar obtida mediante as entrevistas com 

diversos operadores do sistema e dos resultados desta pesquisa, abriu-se espaço para que 

novos campos e possibilidades sejam pesquisados no futuro.  

Assim, a primeira sugestão para futuros trabalhos é o próprio estudo de aplicação 

das estratégias aqui elencadas como impactantes na melhoria da qualidade da rota estudada.  

Yoon, Yildiz e Talluri (2016) relatam que, apesar de existir uma vasta literatura 

crítica sobre gerenciamento da demanda e gerenciamento da capacidade, ainda pouco foi 

estudado para sistemas de transportes que apresentam particularidades no planejamento e na 

gestão da capacidade e demanda. Nesse sentido, futuros estudos podem analisar e consolidar 

quais estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade podem ser aplicadas a 

sistemas de transporte.  

Radnor e Noke (2013) e Radnor e Bateman (2017) referem que ainda existe  

pouca literatura e muita dificuldade para implementar modelos e estruturas de gerenciamento 

de operações adaptados ao setor público. Dessa forma, sugere-se, ainda, a adaptação das 

metodologias e as estruturas de gerenciamento da demanda e gerenciamento da capacidade ao 

setor público. Por fim, considerando que cada serviço apresenta características distintas e 

particulares, novos estudos poderão replicar a metodologia utilizada no presente trabalho em 

outros serviços públicos. 

 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O serviço público brasileiro vem passando por uma transformação tanto do ponto 

de vista do usuário quanto do ponto de vista do administrador público. Ao longo dos últimos 

anos, tornou-se patente o aumento da cobrança da sociedade para uma maior eficiência nas 

mais variadas organizações do setor público. Radnor (2010) afirma que essa cobrança acaba 

atraindo maior interesse para a adaptação das estratégias utilizadas no setor privado para 
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organizações públicas. Somado a isso, as organizações públicas brasileiras sofrem cada vez 

mais com restrições de capacidade e de recursos financeiros. 

Nesse cenário, estratégias de gerenciamento da demanda e da capacidade podem 

mostrar-se como uma ferramenta eficiente para atender às melhorias de qualidade do serviço 

público exigidas em paralelo ao atendimento da crescente demanda populacional. 
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APÊNDICE A  – PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

ENTREVISTA 

 

• Qualificação do entrevistado 

Nome: 

Formação: 

Área: 

Cargo: 

• Qualificação da entrevista 

Data e horário: 

Local: 

Forma de registro: 

Entrevistador: 

• Observações prévias ao entrevistado: 

A presente entrevista faz parte de um trabalho acadêmico desenvolvido em um curso de 

mestrado. 

O estudo compreende estratégias de gerenciamento da demanda e capacidade no sistema de 

transporte aquaviário de passageiros. As respostas deverão ser fornecidas com enfoque nas 

características da rota São Sebastião/Ilhabela. No entanto, o entrevistado poderá responder as 

questões considerando as características de todas as rotas do Sistema de Travessias Litorâneas 

do Estado de São Paulo, caso entenda que seja aplicável. Caso isso ocorra, favor deixar 

explícito que se trata de outra rota. 

O questionário somente possui questões abertas, não existindo resposta certa ou errada, sendo 

que as respostas são fundamentais para o sucesso da pesquisa e conclusões do trabalho. 

Caso o entrevistado queira, o anonimato poderá ser preservado. 
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A entrevista será gravada para auxiliar o pesquisador na coleta de todas as informações 

relevantes, bem como o entrevistador poderá fazer anotações ao longo da entrevista. 

• Questionário: questões elaboradas a partir dos estudos de Sasser (1973), Lovelock 

(1983), Kimes (1989), Armistead e Clark (1991), Desiraju e Shugan (1999), Klassen e 

Rohleder (2002), Nagle e Hogan (2007), Lovelock (2011), Slack et al. (2013), Walley 

(2013), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) e Ritchie e Walley (2016). 

Gestão da demanda 

1. Qual a natureza da demanda na rota São Sebastião/Ilhabela (segmentação dos usuários 

e frequência)?  
Entender o padrão da demanda, suas causas subjacentes e a segmentação dos usuários.  

Base: LOVELOCK, 1983; LOVELOCK, 2011; WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016;  

2. Quais as características da flutuação da demanda nessa mesma rota? Qual é o período 

típico do ciclo das flutuações na demanda? 
Avaliação do volume e sazonalidade da demanda. Identificar se é previsível (varia por hora 

do dia, dia da semana, mês, estação do ano) e/ou aleatória (nenhum padrão aparente para as 

flutuações). Ritchie e Walley (2016) afirmam que é necessário identificar padrões de declínio 

e crescimento da demanda para realizar Ajustes nas estratégias de longo prazo de 

gerenciamento da capacidade.  

Base: LOVELOCK, 1983; LOVELOCK, 2011; WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016;  

3. Como são realizadas as previsões de demanda para a rota e/ou Sistema?  
Identificar como a empresa projeta demandas futuras. Segundo Ritchie e Walley (2016), um 

desafio relevante para as empresas públicas é a previsão de demandas futuras e a correlação 

com a capacidade existente. 

Base: LOVELOCK, 1983; LOVELOCK, 2011; WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016;  

4. Quais são as causas ou fatores externos/internos que impactam a demanda na rota São 

Sebastião/Ilhabela?   
Identificar se são hábitos dos consumidores ou preferências, ações de terceiros (por exemplo, 

empregados que tem horário de trabalho fixo) ou eventos imprevisíveis (condições climáticas, 

sintomas de saúde, e outros). 

Base: LOVELOCK, 1983; LOVELOCK, 2011; RITCHIE; WALLEY, 2016 

5. Na sua opinião, é possível controlar a demanda de algum segmento de usuário 

específico? 

Identificar se a empresa conhece e entende como pode ser trabalhada a demanda. Segundo 

Ritchie e Walley (2016), análises históricas de como a demanda é projetada e controlada 
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podem ser úteis para entender a demanda. Muitas vezes o setor público realiza avaliações 

imprecisas da demanda por completo desconhecimento de como trata-la. 

Base: WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016 

6. Quais são as eventuais limitações existentes na gestão da demanda?  
Identificar se a empresa conhece e entende como pode ser trabalhada a demanda. 

Base: WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016 

Em alguns serviços específicos é possível desenvolver algumas práticas para 

gerenciar a demanda. Klassen e Rohleder (2002) afirmam que as práticas adotadas pelas 

empresas prestadoras de serviços para gerenciar a demanda visam controlar quando ou 

onde a demanda pelo serviço ocorrerá. Esse é um esforço para equilibrar a demanda, a fim 

de se evitar grandes flutuações entre os períodos fora de pico e pico. As próximas 

questões abordarão algumas dessas práticas a fim de se correlacionar com o serviço de 

Travessias Litorâneas. 

7. Em alguns serviços é possível desenvolver uma demanda fora de pico. Para a rota 

objeto do presente estudo você acha que seria possível? Caso positivo, como? Sabe 

dizer se já houve alguma tentativa passada nesse sentido? A empresa utiliza 

publicidade para promover o uso do serviço fora do horário de pico? 

Identificar se a empresa tenta aumentar o volume da demanda durante os períodos de maior 

ociosidade. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) sugerem que as empresas utilizem publicidade 

para promover o uso do serviço em horários fora de pico. 

Base: SASSER, 1976; FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE E WALLEY, 2016 

8. Na rota São Sebastião/Ilhabela seria possível desenvolver e/ou oferecer algum serviço 

complementar aos usuários de forma a satisfaze-los enquanto esperam na fila? 
Identificar se a empresa já oferece ou conseguiria oferecer algum serviço complementar aos 

usuários. 

Base: SASSER, 1973; KLASSEN E ROHLEDER, 2002; SLACK ET AL., 2013; 

FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE E WALLEY, 2016 

9. Uma eventual mudança na estrutura tarifária seria aplicável para auxiliar a gestão da 

demanda? Caso positivo, de qual forma? Na sua opinião, quais usuários aceitariam 

pagar preços diferentes.  
Identificar se alterações nos preços poderiam auxiliar na redistribuição da demanda e em 

quais segmentos alterações poderiam ser testadas. 
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Base: SASSER, 1973; DESIRAJU; SHUGAN, 1999; KLASSEN; ROHLEDER, 2002; NAGLE; 

HOGAN, 2007; SLACK ET AL., 2013; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; RITCHIE; 

WALLEY, 2016 

10. Sistemas de reserva (venda antecipada) e agendamento auxiliam as empresas 

prestadoras de serviço na gestão da demanda, controlando as flutuações. Na sua 

opinião, o Hora Marcada funciona como um sistema de agendamento e reserva? Qual 

a capacidade destinada para este serviço? Existem limitações para este tipo de serviço? 

Entender se o Hora Marcada funciona como um sistema de reserva e agendamento. 

Compreender se o sistema redireciona os clientes para intervalos de horários mais ociosos, 

auxiliando no ajuste da demanda. 

Base: SASSER, 1973; KLASSEN E ROHLEDER, 2002; FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 

2014; RITCHIE E WALLEY, 2016 

11. Com o sistema do Hora Marcada a empresa consegue se programar para ter 

capacidade suficiente em um período futuro? A empresa adota alguma prática de 

overbooking para se proteger dos clientes que não aparecem no intervalo de tempo 

agendado? 
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) sugerem a venda antecipa (reserva) para controlar a 

flutuação da demanda, de forma que a empresa possa se programar para ter a capacidade 

suficiente em um período futuro. Identificar como funciona na empresa. Além disso, verificar 

se a empresa se protege dos clientes que compram o Hora Marcada e não aparecem – 

overbooking (SASSER, 1973; SLACK ET AL., 2013). 

Base: SASSER, 1973; SLACK ET AL., 2013; FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2014 

12. Seria possível criar algum outro sistema de reserva e agendamento que auxiliaria na 

gestão da demanda do Sistema? 

Identificar a possibilidade de implementação de alguma outra prática. Ritchie e Walley (2016) 

citam a reserva on-line como uma prática para essa estratégia. 

Base: RITCHIE E WALLEY, 2016 

13. As companhias aéreas desenvolveram o sistema chamado yield management para 

venda de bilhetes. Sistemas de yield management alteram os valores dos bilhetes 

conforme a demanda e a capacidade existente da aeronave. Simplificadamente, o 

sistema oferece passagens mais baratas para os clientes mais sensíveis ao preço que 

compram antecipadamente e deixa parte da capacidade (bilhetes) para ser ofertada aos 

clientes menos sensíveis ao preço que deixam para comprar na última hora. Na sua 

opinião seria possível adotar esta prática na rota objeto do estudo? Quais as limitações? 
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Identificar se a estratégia de yield management poderia ser aplicada, na opinião dos 

entrevistados.  

Base: KIMES, 1989; KLASSEN E ROHLEDER, 2002; NAGLE E HOGAN, 2007; SLACK ET 

AL., 2013 

14. De alguma forma, a empresa realiza uma diferenciação do serviço na rota São 

Sebastião/Ilhabela? Como exemplo, algumas empresas diferenciam os serviços com a 

redução do nível de serviço e qualidade dependendo do momento da solicitação. 
Compreender se a empresa reduz o nível de serviço como diferenciação.  

Base: KLASSEN E ROHLEDER, 2002 

15. Nesse mesmo sentido, você acredita que seria possível informar e/ou educar os 

clientes sobre qual o nível de serviços esperar em determinado período demandado? 

De alguma forma a empresa pratica isso? 
Identificar se a empresa comunica qual o nível de serviço esperado em determinados 

momentos do dia. Klassen e Rohleder (2002), afirmam que nesses casos alguns clientes com 

maior flexibilidade podem buscar outro período e/ou maneiras alternativas de espera. 

Base: KLASSEN E ROHLEDER, 2002; LOVELOCK, 2011 

16. Existe alguma outra prática/estratégia de gerenciamento da demanda que você acha 

que poderia contribuir para reduzir a flutuação da demanda ou melhor controla-la? 
Identificar sugestões de práticas específicas aplicáveis ao serviço. 

Gestão da oferta 

1. Qual a natureza da oferta e quais elementos compõe a capacidade ofertada na rota São 

Sebastião/Ilhabela (embarcações, atracadouros, navegabilidade)? 

Entender como a oferta da rota é composta. 

Base: LOVELOCK, 2011; SLACK ET AL., 2013; WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016 

2. Quais as características da flexibilidade da oferta na rota São Sebastião/Ilhabela? A 

capacidade ofertada possui flexibilidade para ser ajustada e atender demandas 

inesperadas?  
Identificar a flexibilidade da capacidade. Segundo Jacobs e Chase (2012), flexibilidade de 

capacidade significa ter habilidade de aumentar ou diminuir os níveis de produção, ou mudar 

a capacidade de produção rapidamente de um produto ou serviço para outro.   

Base: LOVELOCK, 2011; JACOBS; CHASE, 2012; WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 

2016 

3. Quais fatores externos/internos impactam a oferta na rota São Sebastião/Ilhabela? 
Identificar quais recursos podem impactar na capacidade. 
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Base: Base: LOVELOCK, 2011; WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016 

4. Quais recursos podem causar estrangulamento na capacidade ofertada nessa rota? 

Continuidade da questão anterior com a identificação dos caminhos críticos na capacidade. 

Base: Base: LOVELOCK, 2011; WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016 

5. Do ponto de vista operacional, quais são as limitações para a gestão da oferta? Como a 

oferta é relacionada com a demanda? 
Identificar como a empresa programa a capacidade para atender a demanda. Segundo 

Ritchie e Walley (2016), um desafio relevante para as empresas públicas é a correlação da 

capacidade com as demandas previstas. 

Base: WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016;  

6. Para a rota estudada, seria possível aumentar ou reduzir o nível de serviço prestado 

para ajustar a oferta? A empresa faz isso e comunica os usuários? 
Identificar se a empresa pratica  alteração do nível de serviço e comunica os clientes. Em 

alguns casos, quando a demanda atinge um pico as organizações podem encurtar a execução 

de alguns processos, realizando apenas as tarefas mais essenciais para a continuidade do 

serviço, bem como podem reduzir o nível de serviço ofertado. 

Base: SASSER, 1976; ARMISTEAD; CLARK, 1991 

7. Considerando que o sistema é composto por várias unidades e etapas operacionais, 

seria possível completar ou postergar atividades não essenciais em períodos de picos 

de demanda? 
Identificar se a empresa adota a estratégia de completar ou postergar atividades não 

essenciais. 

Base: SASSER, 1976; ARMISTEAD; CLARK, 1991 

8. Em algumas situações balsas são transferidas de uma rota para outra. De alguma 

forma seria viável compartilhar a capacidade entre serviços diferentes ou semelhantes? 

Existem recursos que podem ser subutilizados ao longo da operação? 
Identificar se existe algum recurso subutilizado e se é viável o compartilhamento. Segundo 

Sasser (1973), o compartilhamento de recursos pode ser considerado quando a organização 

investiu em recursos que estão sendo subutilizados 

Base: SASSER, 1973; RITCHIE E WALLEY, 2016; 

9. Em alguns serviços de transportes é possível adotar contratos mais flexíveis para 

ajustar a oferta. No caso das Travessias você enxerga alguma possibilidade? Uma 

eventual alteração nos regimes dos contratos de trabalho poderia ser aplicável para o 

Sistema de Travessias Litorâneas de forma a oferecer maior flexibilidade na oferta dos 

serviços?  
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Compreender se a empresa poderia utilizar alterar os contratos de trabalho para aumentar a 

flexibilidade da capacidade ofertada. 

Base: SASSER, 1973; SLACK ET AL., 2013; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; 

RITCHIE; WALLEY, 2016 

10. Seria possível terceirizar alguma outra atividade que hoje é desenvolvida pela empresa? 

Algum outro serviço complementar poderia ser terceirizado? 
A terceirização de equipes e serviços é uma estratégia que pode ser aplicada em alguns 

serviços para alterar a capacidade ofertada. Identificar se essa estratégia se aplicaria à 

empresa. 

Base: SASSER, 1973; SLACK ET AL., 2013; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014; 

RITCHIE; WALLEY, 2016 

11. No sistema de Travessias existe alguma possibilidade de aumentar a participação do 

cliente? Seria possível o cliente comprar o bilhete antecipadamente ou realizar alguma 

fase do processo de forma independente? 
Klassen e Rohleder (2002) afirmam que algumas empresas tem aumentado a participação dos 

clientes na prestação do serviço, de forma a dar maior celeridade ao processo, bem como 

reduzir o custo operacional. Compreender se essa prática seria aplicável para a empresa. 

Base: KLASSEN; ROHLEDER, 2002; RITCHIE; WALLEY, 2016 

12. Você acredita que a capacidade ofertada é suficiente para atender toda a demanda em 

um determinado período ou ocorre casos em que o excesso de demanda não é atendido? 
Identificar se a empresa consegue identificar quais recursos são necessários para atender a 

demanda. 

Base: WALLEY, 2013; RITCHIE; WALLEY, 2016 

13. Existe alguma outra prática/estratégia de gerenciamento da oferta que você acha que 

poderia contribuir para a melhoria da capacidade operacional? 
Identificar sugestões de práticas específicas aplicáveis ao serviço. 
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APÊNDICE B – INDICAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 

Entrevista 1  

Área: Seção de Operação – Norte  

Data e Horário: 19/04/2018 14h00 	

Local: São Paulo	

Forma de Registro: Gravação do áudio 	

Entrevistador: Fellipe Babbini Marmo  

Entrevista 2  

Área: Divisão de Travessias Litorâneas 

Data e Horário: 19/04/2018 17h00 	

Local: São Paulo	

Forma de Registro: Gravação do áudio 	

Entrevistador: Fellipe Babbini Marmo  

Entrevista 3  

Área: Departamento de Planejamento 

Data e Horário: 23/04/2018 10h00 	

Local: São Paulo	

Forma de Registro: Gravação do áudio 	

Entrevistador: Fellipe Babbini Marmo  

Entrevista 4  

Área: Diretoria de Operações 

Data e Horário: 23/04/2018 12h00 	

Local: São Paulo	
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Forma de Registro: Gravação do áudio 	

Entrevistador: Fellipe Babbini Marmo  

Entrevista 5 

Área: Divisão de Planejamento Operacional e Controle 

Data e Horário: 23/04/2018 16h00 	

Local: São Paulo	

Forma de Registro: Gravação do áudio 	

Entrevistador: Fellipe Babbini Marmo  
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ANEXO A – BOLETIM DE SERVIÇO DOS MESTRES - BSM 

 

 
Fonte: DERSA - b, 2017, p.186 

 



 
112 

ANEXO B – TABELA DE CONVERSÃO OU EQUIVALÊNCIA  

 

 
Fonte: DERSA - b, 2017, p.240 

 

 

 


