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Pesquisa de satisfação

realizada nos meses de Maio e 
Junho de 2020, com 22 

entrevistados e

21 empresas 

participantes
avaliando diversos aspectos 

percebidos durante todas as 

etapas da prestação do serviço.

Pesquisa censitária, sem margem 

de erro amostral.

PRINCIPAIS 

OBJETIVOS

Geral: Avaliar a percepção clientes/contratantes 

a respeito dos serviços prestados pela Cattalini 
Terminais Marítimos.

Específicos:

✓Entender a satisfação dos clientes por área;

✓Identificar aspectos positivos e negativos que impactam a 

empresa;

✓Avaliar a percepção dos clientes sobre a infraestrutura da 

Cattalini;

✓Sondar sobre o relacionamento/presteza e cordialidade 

entre as equipes de atendimento ao cliente;

✓Elencar sugestões de melhoria para a Cattalini.

INFORMAÇÕES  

TÉCNICAS

Inteleco Inteligência Competitiva



Apresentação dos 

resultados

22 entrevistas

Inteleco Inteligência Competitiva



ATRIBUTOS

Pergunta estimulada, de única resposta.
Percentuais calculados desconsiderando os casos em que o item não se aplica.

Inteleco Inteligência Competitiva

Pesquisa de Satisfação 2020  |  Cattalini Terminais Portuários – 22 entrevistas

Afirmativas relacionadas aos atributos:

33%

57%

91%

82%

86%

91%

77%

38%

29%

5%

18%

14%

5%

23%

15%

14%

4%

4%

14%O preço do serviço cobrado pela Cattalini é competitivo.

A inovação está sempre presente no modo de operar da Cattalini.

O nível de importância que a Cattalini dá às questões de segurança

e meio ambiente está em linha com os princípios do meu negócio.

A flexibilidade e a customização das operações da Cattalini estão

adequadas ao meu negócio.

Considero satisfatórios os recursos materiais e a infraestrutura

disponibilizada pela Cattalini para prestar o serviço contratado.

A integridade do produto (quantidade e qualidade) que entrego

em custódia à Cattalini é devidamente preservada.

Considero-me satisfeito com o nível de serviço entregue pela

Cattalini e com o atendimento das minhas expectativas.

Concordo totalmente Concordo parcialmente Não concordo, nem discordo Discordo parcialmente

N.A.

01

01



LOGÍSTICA
CUSTOMER SERVICE
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Afirmativas relacionadas à área de Logística/Customer Service:

68%

90%

63%

60%

68%

95%

100%

68%

32%

10%

32%

30%

27%

23%

5%

10%

5%

5%

4%5%

Considero acessíveis e confiáveis os sistemas de informação da

Cattalini para o planejamento e o controle da logística.

Os problemas que afetam o meu negócio são resolvidos com

eficiência, assertividade e velocidade.

A sistemática de agendamento de veículos, inclusive a quantidade

de cotas e janelas, atende satisfatoriamente à minha operação.

Estou satisfeito com a forma como o line-up de navios é controlado

e comunicado.

As informações logísticas necessárias para o controle do meu

negócio são entregues a tempo e com acuracidade.

Acredito que o suporte técnico, assessoria e apoio nos assuntos

emergentes estão adequados para a minha necessidade.

Avalio que a Cattalini cumpre o contrato firmado comigo.

A Cattalini dá os níveis de visibilidade e previsibilidade operacionais

necessários para o meu negócio.

Concordo totalmente Concordo parcialmente Não concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Pergunta estimulada, de única resposta.
Percentuais calculados desconsiderando os casos em que o item não se aplica.

N.A.

02

03

01



OPERAÇÕES
Inteleco Inteligência Competitiva
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Afirmativas relacionadas às operações:

91%

29%

71%

75%

74%

95%

95%

9%

29%

24%

25%

16%

5%

5%

42%

5%

10%

Tenho confiança de que a Cattalini detém o conhecimento técnico

necessário para realizar as operações com segurança e qualidade.

Estou satisfeito com a acuracidade e o tempo das operações

ferroviárias.

Estou satisfeito com a acuracidade e o tempo das operações

portuárias.

Estou satisfeito com a acuracidade e o tempo das (des)cargas dos

veículos que contrato.

Perdas e danos ao meu produto são raros e devidamente

comunicados.

Estou satisfeito com o atendimento aos prazos e tempos de resposta

da operação.

As atividades operacionais são executadas satisfatoriamente e

atendem às minhas expectativas.

Concordo totalmente Concordo parcialmente Não concordo, nem discordo

Pergunta estimulada, de única resposta.
Percentuais calculados desconsiderando os casos em que o item não se aplica.

N.A.

01

01

03

02

01

15



FATURAMENTO/

FISCAL/ESTOQUE
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Afirmativas relacionadas à área de faturamento/fiscal/estoque:

81%

81%

72%

95%

75%

67%

19%

10%

17%

5%

20%

24%

9%

11%

5%

9%

Considero acessíveis e confiáveis os sistemas de informação da

Cattalini para o controle administrativo.

Tenho visibilidade do meu inventário físico e fiscal com o nível de

acuracidade do qual meu negócio precisa.

Os endossos de BL e as presenças de carga para desembaraço

aduaneiro são realizados com a acuracidade e a velocidade.

Os saldos de inventário para movimentação são liberados com a

rapidez e a assertividade necessárias para o meu negócio.

A acuracidade e a velocidade na disponibilização de notas fiscais

atendem ao meu negócio.

A acuracidade e a velocidade no envio das faturas atendem ao

meu negócio.

Concordo totalmente Concordo parcialmente Não concordo, nem discordo

Pergunta estimulada, de única resposta.
Percentuais calculados desconsiderando os casos em que o item não se aplica.

N.A.

01

02

02

04

01

01



ASPECTOS

GERAIS
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Afirmativas relacionadas aos aspectos gerais da relação com a Cattalini:

62%

77%

95%

95%

86%

62%

19%

14%

5%

14%

33%

9%

9%

5%

5%

5% 5%Não penso em trocar a Cattalini por outro prestador de serviço.

Percebo a melhoria contínua nos serviços prestados pela Cattalini.

Considero a Cattalini acessível e de fácil comunicação.

Enxergo valor agregado nos serviços prestados pela Cattalini.

Acho fácil tratar com a Cattalini.

A Cattalini descomplica a minha vida.

Concordo totalmente Concordo parcialmente Não concordo, nem discordo Discordo parcialmente Discordo totalmente

Pergunta estimulada, de única resposta.
Percentuais calculados desconsiderando os casos em que o item não se aplica.

N.A.

01

01



NPS – Net 

Promoter Score®

22 entrevistas
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NPS – Net Promoter Score®:

NET PROMOTER

SCORE®
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Em uma escala de 0 a10, em que onde 0 é não indicaria e 10 com certeza indicaria, qual a probabilidade de você 

indicar a Cattalini a um terceiro, como parceiro e prestador de serviço?

DETRATORES,
probabilidade de 0 a 6:

Criticam a empresa abertamente, 

divulgando suas experiências 

insatisfatórias e dificilmente voltariam a 

fazer um novo negócio com a 

sua empresa.

PASSIVOS, 
probabilidade de 7 a 8:

Não são leais e nem engajados. Outra 

empresa que ofereça algo similar, com 

custo mais baixo, fatalmente o ganhará.

PROMOTORES,
probabilidade de 9 a 10:
Tiveram uma percepção de melhoria 

após a experiência de 

compra/consumo. Leais, estão sempre 

prontos para indicar seus 

produtos/serviços como solução.

Interpretação do resultado:

Abaixo de 50: Aperfeiçoamento

Entre 50 e 74: Qualidade

Entre 75 e 100: Excelência

% de Clientes

Promotores

% de Clientes

Detratores
menosNPS =



5% de

clientes

detratores
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COMPARATIVOS

GERAIS

Comparativo anual do Net Promoter 

Score® da Cattalini:

94%

94%

92%

96%

93%

Aspectos gerais

Faturamento/Fiscal/Estoque

Operações

Logística/Customer Service

Atributos

Perguntas estimuladas, de única resposta.

Comparativo do percentual de 

concordância médio por área 
pesquisada:

Em 2017:

71% de 

clientes

promotores

24% de 

clientes

passivos

NPS = 66%

Em 2020:

95% de 

clientes

promotores

5% de

clientes

passivos

NPS = 95%



“Considero a parceria com a 
Cattalini excepcional; Gostaria de 
destacar o excelente atendimento 
comercial desenvolvido pelo Lucas 

Guzen e equipe.”

Comentários finais dos entrevistados/Justificativa do NPS:

NET PROMOTER

SCORE®
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“É o melhor terminal de granéis 
líquidos do Brasil; Quem dera ter a 

Cattalini operando em outros portos 
do Brasil.”

“Empresa com um bom 
desempenho operacional e sempre 

disposta a apoiar seus clientes; Uma 
verdadeira parceira.”

“A Cattalini está de parabéns.”

“Ótimo ambiente de negócios.”

“Excelente serviço que presta; 
Transparência nas informações.”

“Trabalha há mais de duas décadas 
com a Cattalini e a prestação do 
serviço só melhora; Agradece a 

atenção recebida pela Cattalini; 
Tem produtos no porto de Santos e 
em Paranaguá, e, com a Cattalini 

tudo funciona melhor.”

“Empresa sólida que cumpre com o 
que promete, se preocupa em 
melhorar sempre o que é raro e 

custoso; Funcionários bons e 
competentes.”

“Instalações e processos seguros; 
Bom nível de serviço; Pessoas 

competentes e cordiais em todos 
níveis; Poderiam oferecer valores de 

serviços mais competitivos.”

“Na região, para atendimento de 
armazenagem de granéis 

alimentícios líquidos, é a única e 
melhor opção.”

“Sem dúvidas indicamos a Cattalini 
como prestador de serviços 

qualificado.”

“É, sem dúvidas, um ótimo prestador 
de serviços e de negócios.”



Pesquisas respondidas via e-mail, entre maio e junho de 2020.

Pesquisa de Satisfação Cattalini Terminais Marítimos.

Realização:
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